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12. ABD EL-RAHMAN, GEORGE CIURDARESCU: Balthyp'leotes an1Uros Thom·
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son paaas.�t sur Hypera pastica Herbets, rune nauveUe espece de la
R.S . Roumanie.
GEORGE CIURDARESCU ADRIANA VACARU, ABD EL RAHMAN: La
serus.i.bildte de !l'.abeiele pollenisail:.ei.vre de la l'l.lZerne, Megachliae roMmdata Fabr. a 3 insectiicides en laboratoi.re.
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Apoddea) connues ddins I.a faune R. S. RoUina!IlJie.
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Contributions ă la
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20. ION DRAGHINA : CorutriLburt:ions â J<l connaissance des IÎ111Seots mineures du
distr. Bacău.
21. VI CTOR NADOLSCHI: Une Jooa.Lille n uvclJe pour Prosperpiin.us proserp!na
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22. ION NEMEŞ, ADRIANA LUNGOCI : Lepidopteres nouveaux ou rares pour
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23. BOGDAN BOBIRNAC, IULIA MATEI : L 'influence des facteurs ecolo
giques sur le developpement de� populations de Anisopilla segetum
Herbst. sur Ies sables entre Jiu et Olt.
24. ORTANSA HUŞANU : Helicella (Helicella) Spiruloidaes A. J. Wagner 1916
dans la faune de la R.S. Roumanie.
25. ORTANSA HUŞANU : La faune malacologique de la Moldavie (I).
26. LIBERTINA SOLOMON : Les donees Slllr Ilia rrepan11li tion .geog�phique des
Gamasides e<:toparasites sur les petites mammiferes et Ies reptiles
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27. LINGNER DAGMAR : Le sistem neuro-secretor caudal au Trachurus mediteraneus ponticus (Aleev 1956).
28. LINGNER DAGMAR : Nouvelles mothodes dans ll'et.ude de neuro-secrelt:ion au sis.tem n.euro..searetar caud.a! an.ix poissons.
29. ŞTEFAN VANCEA, TAISIA BOIŞTEANU, ELENA MALCOCI: Les ob
servations ecologiques sur les pontes de Rana temporaria du
ma;ss.if Bîrnova (Jassy ).
30. MIHAI CRUCE: Hibernation chez Lacerta taurica taurica Pall 1931
31.
CATALIN RANG: Recherches st11r 1'1av.ifalune de 11a ini"ltiere· T.rotuş el
quelques effets du pollution.
32. AUREL PAPADOPOL, CATALIN RANG: Contributions â la connaissance.
de 1 'avireune des collines Tutova.
33. LADISLAU KALABER: Obse'l"Va·tions ornli.Wlogiqruies d� ll.acs Mazw.iien nc
(R.P. Polonă).
34. IOAN KORODI GAL : Observartions sur �a biologie de reproduction et
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·'Thmdlus VIÎ50ÎIVarn.tS L.

Les condit.ions du microclimat au 1 'interieur du
Jgheabul cu Gaură-Neamţ et leur influence sur la composition
specifique des cbiropteres qui s 'abritent ici.
36. ION I. CATUNEANU, VASILE I ACOB: Contributions ă l 'etude des mou
vemenrlls Uo.caiux at saisderes ef.feotru.es par ·� oilslelalux, .paa: qia meth'Ode du ba:g.uiage dlans :le cllistr. Bacă<u.
37. Compt.es rendus.
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35. NICOLAE VALENCIUC:
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CERCETARI ASUPRA FAUNEI BENTONICE
A RlULUI GALBEN
(BAZINUL HIDROGRAFIC GILORT)
MIHAIŢA

AUREL•

INTRODUCERE

Rîul Galben este un afluent pe partea dreaptă a rîului Gilort, avînd
3i km şi o suprafaţă a bazinului de 1 20 km2• Debitul me
diu al rîului in punctul Băiţa este de 2,3 mc/sec. Este un rîu de munte,
-cu pantă accentuată, avînd o altitudine medie a bazinului de 900 m.
După ce străbate frumoasele chei ale Galbenului, în peretele cărora
r1ul a săpat de-a lungul timpului vestita peşteră a muierilor de la Bai1a
ele Fier, confluiază cu Gilortul în dreptul localităţii B ălceşti.
'° lungime de

METODA DE LUCRU
Cercetările noastre s-au efectuat într-o perioadă de 6 ani începînd
1966 şi pînă în prezent.
...\u fost fixate un număr de 6 staţi i de prelevare a probelor biologice
şi fizico-chimice, efectuîndu-se cite 4-6 prelevări p e an din fiecare sta
tic. Pentru prelevarea faunei bentonice s-a folosit ciorpacul limnologie
cu deschidere triunghiulară. Preleva r�a faunei bentonice a fost efec
tuată de mine însumi iar organismele colectate sînt conservate în
colecţia mea. Sortarea, trierea şi determinarea unei părţi a materia1ului biologic le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Hidrobiologie
a Oficiului de Gospodărire a Apelor din Craiova. O altă parte din de
terminări au fost efectuate sau verifioate de către următoarele p ersoa
ne : C. BOGOESCU şi I. T ABACARU (Plecoptere şi Ephemeroptere), A.
J\1URGOCI (Trichoptere), J . TANASACHE (Hidracarieni), D. DANCAU,
(Amphipode), V. DECU (Coleoptere, Odonate), A. NEGREA (Moluşte),
V. FIRA (Blepharoceride), M. CRISTEA (Turbelariate).
Analizele fizico-chimice au fost efectuate în cadrul Laboratorului
<le Hidrochimie aparţinînd Oficiului de Gospodărie a Apelor Craiova.
Determinări. l e privi.nd flora malurilor au fost efectuate sau verifi
cat'\? de către botanistul ILIE ZAHARIA de la Universitatea din Craiova.

diu anul

i

Str. Dezrobirii bloc H 1

se.

D, ap. 11, Craiova.
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MIHAIŢA AUREL
REZULTATE OBŢINUTE

Prima staţie a fost amplasată în punctul Tolanu-Corneş, exact la
capătul dr.umului forestier care insoţeşte rîul. Altitudine.a staţiei este de
900 m, m alurile sînt rela0tiv înalte şi pietroase, iar fundul bazinului este
pietros şi rezistent.
Flora acvatică este slab dezvoltată fiind formată în majoritate din
alge verzi care formează bioderma pietrelor.
Flora malurilor este bine dezvoltată fiind reprezentată din specii
lemnoase şi ierboase : Abies alba Mill. Sambucus racemosa L., Rubus
idaeus L., Urtica dioica L., Chamaenerion angustifolium Scop., Libano tis
montana Cr., Salix capraea L., Telekia speciosa B aumg., GaJeopsis spe
ciosa Mill., Impatiens nolitangere L., A thyrium tilix femina Roth.,
Drycpteris filix mas forma tipică Scoht., Dryopteris filix mas var. cre
nata Schott., Carduus personala J.acq., Petasites hybridus G. Deh., Pe
tasites a/bus Gartn., Aconitum tauricum Wulf., Salvia glutinosa L., Ru
mex subalpinus L., Picea excelsa Limk., Fagus sylvatica L., Senecio ne
morensis L., Adenos tyles aJJi,ariae Kern. etc.
Conform analizelor fizico-chimice apa este curată, de bună calina.:.
· te şi limpede. Valorile medii multianuale indică pentru oxigenul dizol
9,8 mg!lr
vat valoarea de 11,6 mg/6, CB05
1,9 mg/1, CCO (Mn)
suspensii totale 32 mgll, cloruri 18 m gll, zona încadrîndu-se în cate
goria I de calitate conform STAS 4706/1966.
Corespunzător acestor condiţii de c alitate, fauna bentonică este
reprezentată
de specii de apă .curată (oligosapr.obii şi
betamezosa
J}robii) : Baetis carpaticus Morton, Habroleptoides sp. , Rhitrogena sem.i
colorata Curtis (.formă deminantă), Bdktis rhodani Pict., Baetis pumillus
!Burm., Potamanthus luteus L., Ecdyonurus sp., Epeorus asimilis Eat.,
Ecdyonurus flum.inum Pict., Bdetis kulindrophtalmus Bog., Ecdyonur_u s ·
venosus Fabr. (Ephemeroptere); Rhyacophila sp., Micrasema sp.,
Rhyacophila armeniaca Guer., RhYacophila hageni Mc. L., Rhyacophila
tristis Pkt., Sericos toma sp. (Trichoptere), Perla marginata Pauz. Proto
nemura sp., (.Ple· cop tere), Crenobia alpina Dana., (Turbelariate), Liponeura
minor Bisch., (Ble.pharoceride), Simuliidae, Chironomidae, etc.
grupul
Din punct de vedere c antitativ Ephemeropterele au fost
dominant în m ajoritatea p r-0belor ( 120 ex./mp). Au urmat Plecopterele·
(98 ex/mp) şi Trichopterele cu 12 ex./mp.
Staţia a doua a fost fixia:tă in amonte de
confluienţa pîrîrului·
Zănoaga cu Galbenul. Lăţimea cursu1ui este de 5 m, m al.urile sînt joase
i-a r fundul bazinului este pietros.
Flora acvatică este reprezentată printr-o biodermă puţin dezvoltată·
pe pietre.
Flora malurilor este săracă şi este reprezentată de următoarele·
specii : Alnus incana Monch., Fagus sylvatica L., Telekia· specfosa·
Baumg., Chamaenerion angustifolium Scop.
Din analizele fizico-chimice efectuate rezultă următoarele valor�
medii : oxigen dizolvat = 1 1,5 m gllit, CB05
2 mg/1.it, CCO (Mn)
10 mg/lit. Zona se inoadrează în categoria I de calitate.
=

=

·

·

·

·

·

=
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Fauna bentonică este compusă din organisme pretenţioase la cali
tatea apei. S-au colectat : Perla marginala Pauz., Leuctra sp., Brachyp
lera seticomis Desp., Perlodes sp., lsoperla sp., (Plecoptere), Habrolep
toides sp., Epeorus assimilis Eat., Rhitrogena semicolorata Curt., Baetis
carpaticus Mort., (formă dominantă), Ecdyonurus sp., (Ephemeroptere),
Rhyacophila hageni Mc. L., Rhyacophila sp., Potamophylax sp., Micra
sema sp., Halesus sp., Drussus sp. (Trichoptere).
A treia staţie, .a fost plasată pe rîul Galben în punctul numit „ V.îr
tejuri". In aval de confluienţa cu pirul Potcoavei, rîul Galben prezintă
două tronsoane unde albia rîului este puternic ştrangulată (unde rocile
:Sînt mai dure), apa înspumată fădindu-şi cu greu drum printre stînci
într-un zgomot asurzitor. Sînt aşa-zisele „virtejuri" (vîrtej urile mari şi
vîrtejurile mici).
Valorile medii multianuale ai principalilor indicatori fizico-chimici
indică o apă curată şi de bună c alitate: oxigen dizolvat = 12 mg/I,
CBOS
1,9 mg/I, CCO (Mn) = 11 mg/I, suspensii totale
12 m g/I. In
felul acesta tronsonul se încadrează în categoria a I-a de c alitate.
Datorită curentului foarte puter.nic fundul albiei este mereu spălat ;
·d'il1 această cauz ă nu se dezvoltă biodermă pe pietre iar fauna bento
nică este foarte săracă. S-au colectat organisme izolate : Rhytrogena
semicolorata Curt., Baetis carpatica Mort., Ecdyonurus sp. (Epheme
ropte:re) şi rare specii de Plecoptere, Trichoptere, Diptere .
Următoarea staţie, a patra, a fost amplasată în amonte d e Flotaţia
de grafit de 1'a Baia de Fier. Altiitudinea staţi i este de 590 m, malurile
.sînt j oase şi pietroase, iar fundul bazinului este pietros - rezistent.
Flora acvatică se dezvoltă sub formă de biodermă şi este formată
.din muşchi (Fontinalis antipyretica L.) şi alge (Cladophora sp.).
Flora malurilor este bine dezvoltată fiind formată din specii lem
noase şi ierboase : Impaliens nolitangere L., Libanotis montana Cr.,
Salvia glutinosu L., Polypodium vulgare L., Dryopteris filix mas Sch.,
Athyrium fi/ix femina Roth., Gera nium robertianum L„ Tussilago farfara
L., Cystopteris frogilis Borb., Pteridium aquilinum Kuhn., Alnus gluti110sa Gaertn., Telekia speciosa Baumg., Sambucus racemosa L., Petasites
h�· bridus G. Deh., Be tula verwcosa Ehrh. etc.
Chimismul apei: (oxigen dizolvat = 12,6 mg/I, CBOS
2 mg/I,
{Mn)
11, 2 mg/I, suspensii totale
16 mg/l) indică o
apă curată,
limpede şi de bună calitate, tronsonul făcînd parte din categoria a I-a
<le calitate.
Corespunzătflor, se dezv oltă o f.aună betonică bog. a tă, formată în
majoritate din elemente? litoreofile. Pe porţ.iunile liniştite se dezvoltă şi
.elemente limn ome.
Pe pietre se dezvoltă bine biocenozele cu Micrasema (Trichoptere)
-care ating valori de mii pe 1 mp. Tot ca forme litoreofil se dezvoltă
următo arele specii : Dugesia gonocephala D. (Turbelariate) Blepharo
cera fasciata Westr., Liponeura cordata Wim. (Blepharoceride) Epeorus
assimilis Eat., Rhitrogena semi colorata Curt. (dominantă în toate sta
diile), Ephemere1Ia ignila Poda., Bcretis rhodani Pictet., Ecdyonurus sp.,
Boetis carpaticus Mort., Ecdyonurus helveticus Eat., Ecdyonurus late=

-

=

=

=

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

10

MIHAIŢA AUREL

ralis Curt., Habroleptoides carpatica H., Ecdyonurus iluminum Pict.,
Chitonophora krieghoffi Ulm . (Ephemeroptere), Perla marginata Pauz.,
Dinocras cephalotes Curt. Protonemura sp., Nemura sp. lsoperla gra
mrnatica Pod. , Leuclra sp., Chloroperla tripunctata Scop . , (Plecoptere).

Trichopterele se dezvo1tă şi ca forme litofile şi ca forme briofile.
S-au colectat următoarele specii : Plectrocnemia sp., Rhyacophila obli„
ferata Mc. L., Rhyacophila trislis Pict., Hydropsyche sp., Micrasema sp.,
Rhycophila mocsaryi mocsaryi Klap., Sericostoma sp., Potamophy/ax.
sp., Brachycen trinae, Rhyacophila hageni Mc. L., Glossosoma boltoni
Pict., Rhyacopltila armeniaca Guer., Rhyacophila fasciata Hag., Hydro 
psyche instabilis Curt., Silo pallipes Fabr.,
S-au mai colectat : Ancyllus fluvia tilis Miill., Radix peregra Mull.
(Ga· s tropode), Hydroporus ferrugineus Step., Lathelmis perrisi Duf., l:fy
draena trunca ta Rey. (Coleoptere), Sperchon glandulosus Koen. (Hidra
carieni), A therix ibis L. (Rhagionidae), Rivulogammarus pulex K.
(Amphipode).
Ungă malul apei, fixate de rădăcinile submerse de arin ( Alnu.s
glutinosa G.) se dezvoltă muşchiul Fontinalis a n tipyretica L. Foarte
interesante sînt biocenozele adăpostite de a ceşti muşchi. Se constituie
astfel o cenoză muscicolă mixtă compusă in maj oritate din Trichoptere
(Micrasema sp. , Sericos toma sp.) , Gammaride (Rivulogammarus pu/ex
IC) şi Plecoptere (Perla marginata Pauz.).
Valorile cantitative indică ponderea mare a Trichopterelor, (216
ex.jmp) urmate de Ephemeroptere (57 ex. /mp), şi Plecoptere ( 13
ex.lmp).
Staţia următoare a fost fixată pe rîul Galben în aval de Flotaţia
Baia de Fier. Altitudinea staţiei este de 520 m, m alurile albiei sînt
j oase, fundul albiei este pietro s - rezistent. Lăţimea cursului este de
5 m.
Flora acvatică se dezvoltă sub formă de bioderm ă. pe pietre.
Flora m alurilor este formată din exemplare lemnoase şi ierboase : '
Alnus glulinosa Gaert., Centaurea micran thos Gmel., Sambucus ebu/us
L., Betula verrucosa Ehrh., Carduus acanthoides L., Thymus marscha
Jianus Willd., Lycopus europaeus L., etc.
Pe malul drept .al rîului, pe peretele stîncos în care s-a
format
Pe�tera muierilor se găseşte vestita garofiţă albă de stîncă, endemismul
carpatic : Dianthus spiculifolius Schur. In ultima vreme s-au efectuat
şi plantaţii de pini (Pinus nigra L.).
Şi în aval de flotaţie, apia. pîrului este de bună c alitate. Flotaţia de
grafit nu a produs încă m odificări în c ompoziţia apelor. Aceasta reiese
din datele furnizate de analizele fizico-chimi.oe ş� biologi ce. Chirr..istul
apei, CB05
2,5 m g/I, oxigen dizolvat 11,5 mg/l, CCO (Mn)
L2,l
mg/J, etc, indică o apă de bună calitate..
Corespunzător, se dezvoltă o faună specifică apelor curate care insă
este mai rară decît în staţia precedentă. S-au colectat : Rhyacophila
obliterata Mc. L., Micrasema sp., Glossosoma boltoni Pict., Hydropsy
cl1e tulvipes Curt., Hydropsyche sp., (Trichoptere), Perla marginal a
Pauz., Protonemura sp., Nemura sp., Perlodes sp., Leuctra sp., (Plecnp=
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tere), Bae tis carpaticus Mort. , Ecdyonurus venosus Fabr., Epeorus
.(JSSimilis Eat., Rhitrogena sp., (Ephemeroptere), A therix ibis L., (Rha
·gionide), Dugesia gonocephala Duges. (Turbel ·ariate), Rivulogammarus
pule x K. (Amphipode), Coleoptere, Hidracarieni, Simuliide.

Valorile cantitative sînt mai mLcL : Trichoptere
76 ex./mp,
Eph meroptere 26 ex.lmp., Plecoptere 8 ex./mp .
U ltima staţie, a şasea, a fost fixată p e rîul Galben în amonte de
·confluient·a sa cu Gilortul (Bălceşti - pod). Altitudinea staţiei este de
325 m, malurile sint joase şi acoperite de vegetaţie. Fundul bazinului
·este alcătuit clin piatra mai mică, rotunjită şi nisip.
Flora malurilor este alcătuită din specii lemnoase şi ierboase :
A.Jnus glulinosa Gaert., Salix sp., Tusilago farfara L., ZVlentha longifolia
J\iath., Lythrum salicaria L., Lycopus europaeus L., Mentha arvensis L.,
=

Eupatorium cannabinum L., Chenopodium album L., Sa/ix purpuraea,
.Juncus glaucus Ehrb.

Valorile medii ale principalilor indicatori fizico-chimici indică o
de bunii calitate: oxigen dizolvat
1 1 ,6 mgll, CBOS = 2,5
mg/l, CCO (Mn) = 14 mgll, suspensii totale - 20 mg/I.
fauna bentonică este săr.acă atît din punct d vedere calitativ cît
�i cantitativ fiind formată clin organisme izolate : NotidQbic1 ciliaris Kol.,
Hydropsyche sp. (Trichoptere), Ephemerella sp. , Heptagenia lateralis
Curt., Ecdyonurus f/uminum Pict., Ephemerella ign ila Poda., Caenis ma
crura Steph., Baetis scambus Eat., Baetis biocula tus L., Baetis venuslulus
Eat. (Ephemnoptere), Nemura mortoni Riss. (Plecoptere), Onychogomp
.hus Jorcipatus L. (Odonate).
.apă curntă,

=

C01 CLUZII

Riul G alben este un riu în ma.joritate curat, avînd caractere! unui
.curs de altitudine cu un regim torenţial. Cercetările biologice au evi
denţiat o faună bogată sub aspect calitativ şi cantitativ. In epoca
apelor mari, fauna bentonică se răreşte simţitor dispărînd grupe întregi
ele organisme. In perioada de viituri, apele limpezi ale Galbenului se
transformă în puhoaie de culoare galbenă care fug la v ale cu mare
viteză, transportînd mari cantităţi de suspensii şi distrugîncl totul în
cale. ln urma acestor viituri este nevoie de o perioadă lungă de timp
pentru ca fauna să s� refacă. Intre timp .a apărut şi un alt factor des
tructiv : despăduririle. In cursul anului 1 970 s-au efectuat despăduriri
masive în bazinul rîului Galben pe ambii s ăi versanţi. Acest fapt deter
mină antrenarea de aluviuni de pe versanţi în apele bazinului. In urma
despăduririlor echilibrul biologic natural a fost puternic zdruncinat,
influientînd negativ d zvoltarea organismelor vegetale şi animale.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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RE Z U M A T
In p rezenta lucrare sînt expuse cercetările biologice efectuate în
bazinul rîului Galben timp de 6 ani. Cercetările hidrobiologice au pus
în evidenţă biocenozele bentonice bine dezvoltate, formate pe facies
pietros.
In aval, biocenozele şi organismele bentonice se împuţinează dato
rită faciesului nisipos care oferă condiţi i mai grele pentru dezvoltarea
organismelor acvatice.
Se a rată că procesele de poluare sînt s1abe, t abloul biologic fiind
reprezentat de organisme pretenţioase la calitatea apei.
·

RECHERCHES SUR LA FAUNE BENTHONIQUE DE LA RIVIERE GALBEN

Resume
Le present ouvrage expose les recherches biologiques effectuees dans le bassin
de la riviere Galben pendant six ans.
Les investigations hydrobiologiques ont mis en evidence les b iocenoses benthoniques bien developes, formees sur le facies rocailleux.
.
En aval, Ies biocenose: et Ies organismes benthoniques diminuent â cause du
facies sablonneux imprope au develloppement des organismes aquatiques.
On montre que les processus de pollution sont faibles, le tableau biologique
et.ant representee par les organismes exigeants pour la qualite de l'eau.
·
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CONTRIBU'fll LA CERCETAREA FAUNEI IZVOARELOR
DIN IlAZL\iUL RlULlJI OLTEŢ, lN SECTORUL MUNTOS
DEPRESIUNII SUBCARPATICE POLOVRAGI - BAIA DE FIER
ION ROGoz•

Lucrarea prezintă rezultatul cercetărilor efectuate in anul 1970
asupra faunei unor izvoare din sectorul muntos şi al depresiunii sub
carpatice (fig. I).
În anul 1925 Tllienemann a arătat importanţa studierii izvoar lor,
care priv ite sub aspect cologic cuprind forme dintre cele mai d i
vers<'. (8).
Botoşăneanu şi Por în u rma cercetărilor efectuate ( 1), (2), au a rătat
că izvoarele cuprind un mozaic de biocenoze de care trebuie să s
ţina seama în cercetarea acestora.
In 1957 C. Motaş introduce termenul d e Fr.eatobiologie, ca ramură
a hidrobiologiei care are ca domeniu apele fr atice '5) .
Cercetări i mp ortante au efectuat C. Motaş, L. Botoşăneanu şi Şt.
Negrea, asupra izvoarelor din partea centrală a cîmpiei
Române,
descriind interesante asociaţi i de organisme (6).
In 1963 Illies şi Botoşăneanu introduc termenul de Crenobiologie,
care are ca domeniu d e cercetare, izvoarele şi colectoarele acestora.
MODUL DE LUCRU
Pentru cercetarea faunei izvoarelor am folosit procedeul d elimitării
biotopilor şi colectarea populaţiilor din fiecare biotop (2), (6) . Fauna
a fost colectată cu pensa şi cu fileul. După colectare, materi alul biologic
a fost fixat şi conservat în formol 40/o sau alcool 800/0.
Pentru determinările efectuate aduc mulţumiri : prof. dr. doc .
Murgoci (Tricboptera) , prof. dr. doc. M. Ieiniştea (Coleoptera ) , dr. V.
Cure (Chironomidae) , cercet. D. Dancău (Amphipoda ) , cercet. Fr. Bo
d rescu
tea (Oligocheta ) , dr. doc. J. Tanasachi (Hidracarieni) , as. M.
cercet. I. Tăbăcaru
(Hirudinea ) , as. M. Năstăsescu (Turbelariata) ,
(Plecoptera), dr. C. Dorobanţu (Rotiferi) , D . Danielopol
(Ostrac oda) ,
prof. dr. doc. Al. Grossu ·pentru v erificarea determinărilor Bivalvelor
şi dr. A. Negrea pentru verificarea d eterminărilor grupului Gastropod a.
") Facultatea de Ştiinţele Naturii Craiova
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DESCRIEREA IZVOARELOR ŞI A FAUNEI COLECTATE
Izvorul nr. 1 : Se găseşte pe partea stîngă, la 30 m de albia Olte
tului. Izvorul este de tip reocren, captat într-un trunchi de fag scobit
în interior, denumit de localnici „ ştiubei " . Apa se acumulează în inte
riorul trunchiului şi ies e la suprafaţă printr-o deschidere dreptunghiu
lară curgînd pe un jgheab de lemn de 0,5 m lungime, apoi se formează
un p îrîiaş de aproximativ 4 m care se împrăştie în vegetaţie. Debitul
măsurat cu ajutorul unei găleţi este ele 0, 1 lls.
Temperatura apei în bazin la 30.X. 1 969 a fost de 6,2°C pH-ul 6,5,
în jgheabul de lemn temperatura apei 6,5°C, pH 6,5, în p îrîul colector
temperatura apei 7°C pH, 6,5, iar temperatura aerului 1 6,5°C. La
24.03.1970, temperatura apei în bazin a fost de 6,S°C în jgheabul de
lemn, 6,5, iar în pirul colector 6,8°C, temperatura aerului 1 4,5°C, pH-ul
apei 6,5.
In probele colectate din bazin, din stratul de biodermă s -au găsit :
Nematode ; Rotiferi (Mytilina ven tralis Ehr, Trichocerca rousselet ti
Voigt); T·ardigr.ade (Macrobiotus sp.) Amphipode (Rivulogammarus
balconicus montanus Kar, Rivuiogammarus pulex fossarum ; Ostracode
(Candona aff negJecta Sars, Eucypris pigrn) ; Gastropode (Galba trun
oatula) ; Oligochete (Nais communis Pig., Coleoptere (Laccobius
sp.) ; Copepo.de ;. Plecoptere (Nemurella picteti K·lap) ; . Chironomide
(Brillia modesta Mg., Micropsectra praecox Mg., Corynoneura celeripes
Wimm, Thienemannimyia Jentiginosa Fries, Psectrocladius psillopterus
Kieff., Anatopynia plumipes Fries, Metriocnemus hygropetricus, Ortho
cladius 1. barbota Cîndea şi Trissocladius 1 " olivacea " Cure, nouă pen
tru ştiinţă) .
in probele colectate din m uşchi care se găsesc pe marginile j ghea
bului de lemn (b) sînt prezente : Amfipod e (Rivulogammarus balcanicus
montanus ) ; Oligochete {Tubifex. tubifex M. Nais comunis Pig.) ; Ro
tiferi ; Ta.rdigrade ; Gastropode ( Galba truncatu/a) ; Plecoptere; Co
leoptere (Limnebius truncatelus Thunbg, Laccobius obscuratus Rott,
Hydroporus discrelus Frm., Agabus nilidus Fbr. , Agabus gut tatus Payk);
Trichoptere (Ernodes articularis, Piat., Drusus sp., Lepidostoma sp.,) ;
Diptera ind. ; Colembole ; Chironomide (Anatopinicr plumipes Fries,
Micropsectra p raecox Mg., Thienemannimya len tiginosa Fries, Orlho
daudius g.1. triden tiier Linevitsh, specie nouă pentru ţară), Plecoptere
(Nemurella picteti Klap) ; Efemeroptere, Copepode.
In probele colectate din pîrîul colector (proba C) sînt prezente :
Plecoptere (Nemurella picteti K/ ap) ; Ephemeroptere; ema : t ode; Roti
feri (Brachionus sp.) ; Trichoptere (Drusus sp.) ; Oligochete (Nais co
mmunis) ; Chironom.ide, Diptera.
Izvo�ul nr. 2 : Este situat în partea stingă a rîului Olteţ la circa 2§
m de acesta. Este de tip l imnocren. Suprafaţa bazinului este de 0,5 m p .
Din bazin apa s e scurge prin mai multe firişoare d e apă care s e îm 
prăştie pînă la Olteţ. S-a colectat o probă din bazin pe 6.X . 1 970 ( a ) .
Temperatura apei 1 3°C pH 7 , temperatura aerului 18°C. Debitul s-a a 
preciat la 0,05 l/s. In proba c-0lectată s-au găsit : Oligochete : Nais cohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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mnwnis Pig., Trichodrilus pragensis, Limnondrilus hoffmeis teri ( Clp) ;
Amphipode (Rivulogammarus pulex sp.), Gastropode (Galba truncatula,
Radix peregra. Mi.Ul) ; Bivalve (Pisidium casertarum Poli), Ostracode
(Candona sp.) ; Coleoptere (Agabus bipustulatus L., llibius fuliginosus
Fbr., Laccophilus minutus L., Bidessus geminus Fbr., Hydroporus eryth
r9chalus L., Hydroporus discretus Frm., Hydroporus planus Fbr., Lacco 
bius s triatulus Fbr., Laccobius bipunctatus Fbr., Laccobius obscuratus
Rqt( Hydrobius fuscipes L., Helochares griseus Fbr., Enochrus fuscipe
nnis Thoms, Helophorus minu tus Fbr., Limnebius crinifer Rey, Haliplus
l aţninatus Schall., Helodes sp., Illibbius sp.) ; .ChiTonomide ; Plec optere
(Nemurella pic teti Klap) , Colembole ; Heteroptere, Ephemeroptere ; Ro1iferi ; Trichoptere ;
ematode ; Copepode ; Diptera .
. . , . Izvorul nr. 3 : Este de tip reocren, situat la c irca 1 00 m de malul
stîng al Olteţului. · Pînza freatică iese la suprafaţă d e sub o piatră,
pronunţat descendent. La punctul de cădere se formează un bazin de
.ecra. 3 m p cu prundiş şi bolovani. De la bazin p orneşte u n pîrîiaş care
du;pă 3 m confluează cu alt pîrîru colector. Debitul izvorului este de
0, 1 1 /s iar adîncimea apei în bazin este de 10 cm. In proba colectat ă
qe pe pi etrele din bazin pe 6.X. 1 970 la temperatura apei 1 3°C pH 7, 5,
temperatura aerului 1 7,5°C s-au găsit :
Amphipode (Rivulogammarus
balcanicus montanus kar.) ; Nematode ; Plecoptere ;
Ephemeroptere ;
Trichoptere ; Gastrop od e (Radix peregra) Chironomide. I n detritusul
de la marginea bazinului (proba b ) , (tabel 1 ) s-au c olectat : Rivulo
gammarus balcanicus monta nus kar.) ; Bivalve, (Pisidiun casertcrum
Poli. ) ; Ostracode ; Copepode ; Hirudince (Herpobdella oc toculata L) ,
Tricli optere ; Chironomide ; Diptera.
· Izvorul nr. 4 : Complex reo-heloren, se găseşte într-o depresiune,
unde în trecut a fost o moară. Bazinul izv orului are o suprafaţă d e 1 5
m p , iar adîncimea apei 1 0- 1 5 cm. Fundul bazinului p rezintă porţiuni
mîlos-nisipoase cu v egetaţie bogată, pietriş şi bolovani. S-au colectat
probe pe 24.IU . 1 970 şi pc 6.X. 1 970.
Temperatura apei în bazin prezintă valori între 1 2- 1 2,5° C,
i n pîrîul colector între 1 2, 5-1 3°C pH. 7,5. Temperatura ae
rulu i a prezentat valori p e 24.III. 1 970 - 1 8°C iar pe 6.X.1 970 1 6,5°C. I n
pr.o.bele colectate din vegetaţie (a) sînt prezente :
ematode ; Oligo
chete (Limnodrilus hoffmesteri Clp . , Marionina, argenteia), Amphipode
(Riv ulogammarus pulex ssp.) Ostracode, Bivalve (Pisidiwn casertarum
Pcli) Gastropode (Radix peregra) Coleoptere (Helodes sp.) Hirudinee
(Herpobdella oc toculata), Rotiferi (Ro taria macrura Ehr.) ; Tardigrade ;
Heteroptere (Nepa sp. , Chironomide ; Copepode ; Colembole ; Diptera.
De p e pietrele şi bucăţile d e lemn din apă (b) s-au colectat : Tur
bel ariate (Dugesia gonocephala Duges) , Hidracarieni (Atrac tides nodi
palpis Thor) ; Trichoptere (Plectrocnemya sp., Drusus sp., Ernodes arti
cularis Pict., Micrasema sp., Silo sp., Helicopsyche bacescui, Orgh. et
Bots ) , EphemE:: r optere ; Plecoptere, Chironomid e ; Amphipode.
·. Din pîriul colector ( c) d e p e pietre, s-au colectat : Dugesia gono
-.cephala ; Nemat<Jde ; Oligochete (Marion ina argenteia, Nais commu-
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nis Pig.) Rotiferi ; Radix p eregra Mull ; Amphipode ; Ephemeroptere
cu genurile Ecdyonurus, Epeorus, Rhitrogena ; Plecoptere ; Trichop
tere (Plectrocnemyia sp., Micrnsema sp. Silo sp.) ; Chironomid0 ; D i p 
tera.
.
Izvorul nr. 5. Se găseşte tot pe partea stîngă a rîului Olteţ la circa
20 m. Ieşirea la suprafaţă a apei freatice este slab descendentă. La locul
de i eşire se formează un bazi·n cu suprafaţa de 2 m p. Din bazi n por
neşte un pîrîu colector care confluează cu Olteţul după a p rox imativ
.1 00 m lingă podul de peste rîu. Debitul izvorului este de 2,5 J /s . -au
coleobat probe b iologice la data de 6.X. 1 970 din bazin ş i pirîul col e 
ter. Temperatura apei î n bazin este de l 1 °C în pîri ul colector I l '1C
pH 7,5 temperatura aerului 1 7nc . De pe pietrele d i n bazin ( a) s - :iu co
lectat Dugesia gonocephala, Nematode, Oligochete ( fVlarionina argen
lefo). Dintre Gustropode s-a găsit o formă exogenă higrofilă Cochl i copa
lubrica O.F.M., Rivulogammarus balcanicus montanus, Ostra<:ode
(Candona sp. gr. neglecta Sars ; Copepocl0, Pisidium caserlarum P o l . ;
Ephemeroptere ; Thrichoptere (Silo sp., Helicosyche bacescui, Ch-iro
nomicle.
Din p iriul colector (b) s-au colecta t Dugesia gonocephalo Duj.,
Nematode ; Oligochete (Nais communis Pig.); Rivul ogammarus b(l/ca
nicus mon tanus kar., Plecoptere ; Ephem roptere ; Trich optere ; Cl1 i 
ronomide ; Diptera.
Izvorul nr. 6. Se găseşte la ci rca 25 m, de malul s t îng al Olteţului .
Este de tip reocren, ieşirea apei freatice la zi este ascendentă. La l o
cul de i eşire s e formează un b::izin cu suprafa�a de 1 m p adir.ci mea
apei 30 c m . Din bazin porneşte un pîrîu care conflucază cu pîriul co
l ector al izvorulu i nr. 5 , după circa 1 m . Debitul izv orului est0 de
2 l /s. S-a colectat o probă d e p e p ietrele din bazin la 6. X . 1 970 . Tem
peratura apei izvorului în bazin 1 2°c pH 7,5, ' temperatura aerului
l 7�C. 1n proba colectată s-au găsit : Dugesia gon ocephala, Rivul0gam
·

marus pulex fossarum, Nais communis, Nematode Ro tiferi, Ostracod e
(Candona sp. Trichoptere, Ephem�roptere, Plecoptere, (Nemurella pic
teti Klap, Chloroperla sp. Perlodes sp.) Rotiferi (Ro taria macruraJ. Din
tre gastropode '5-a găsit Radix peregra şi o spe.cie cxogeină h igrofilă
Zonitoides nitidus MUll. De asemeni Copepode ; Coleoptere (Limneoius
crinifer Rey, Helodes sp., Elmis sp ., Limnîus sp .) ; Ch i ronom ide ; D iptera.
Izvorul nr. 7 : Se găseşte la cca. 40 m de malul stin g al rîului 0 1 -

teţ. Este de tip reocren captat întrwo ţeavă şi prezintă u n debit de 0 , 2
Ils. La locul ele scurgere a apei din ţeavă se form ează un bazin cu s u 
prafaţa d e 0 , 5 m p, iar adincimea apei de 6 cm. Din bazin porneşte un
phiu care curge pe un strat d e prundiş pînă l a Olteţ. S-au co1lecta.t pro
be din bazin (a) şi p îrîul coledor (b) pe 24.03 . 1 970 şi p e 6. 1 0 . 1 970. Tem 
peratura ape i î n bazin este de 9,5°C în pîrîul c olector 1 1 °C pH 7,5
temperatura aerului 1 09°C (24.03 . 1 970 ) , iar la 6. 1 0. 1 970 temperatura a-pei
în bazin 9,8°C în p îrîul colector l 1°C pH 7,5 temperatura aerului t 7 , 5 .
In probele colectate din bazin s-au găsit : Dugesia gonocephala
Dugcs ; Rivulogammarus balcanicus dacicus D. M., Ro tiferi (Ro taria mahttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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c r u rn Ehr., Tricho cerca capucina W i erz şi z,3ch ) ; Coleop tere (Helodes
sp .}, Trich opter e ; Ephemeroptere ; Oligochet e (Enchy traeus buchholzi) ;
Nematode ; Copepode ; C h i ro n omide ; Diptera .
tn probel. e c olectate d i n p î rîul colector ( b) s - a u găsit : Dugesia go
nocephafct, Nemata.de ; Hirud ince ( Herpobdella o c l ocu.Jata), Rotife:ri
( Trich ocercu te nuior Gosse,
Postclauso h yptopus E h r . ,
Ascomorpho
C'cc1udis Perty, Ro toria macroceros Gosse) ; O ligocl!cte (Tubifex tubifex,
Pris tina roseo, Enchytrnerus buchh olzi) Rivulogammarus balcanicus deci
cus Dobr. M a n . ,
olcopterc ( Laccobius obscuratus
Rott) Ostracode ;
o p cpocle ; Plec op tere (Chloroperla sp.), Epherneroptere ; Tricho ptere ;

C h i ron omide ; D i p t(•r a .
Izvorul n r . 3 : S e găseşt l a c c a . 1 20 m d e m a l u l d r e p t al rîului
Ol teţ. Est ' de tip rcocren ieşirea apei freatice la suprafaţă este ascen
d e ntă ( a rtez i a n ) . La p unctul de i eşir se formează un baz i n c u supra
fatu ele 0,4 m p i a r aclîncimca apei 30 cm. Pe fundul bazinului se g ă 
sesc bolovani ş i pietriş. D i n baz i n porneşte u n p irîu c a r e c urge paralel
c u Oltcţu l , apoi d u p ă 1 00 m c o nfluează c u acesta. Debitul izvorul u i
·ste e l e 2 l fs. Din acest izv o r s - au c o l ctat 2 prob
pc 24 .03 . 1 970. Tem 
peratura apei i n c a z i n este e l e 8nC, î n p î r î u l colector 9,5°C, pH-uJ 7 ,
temper atura aerul u i 1 9'1C. De pe pietr l e d i n bazin ( a) s-au colectat :
Dugesi a go nocephala Dug., Rivuiogammarus balconicus mon t o n us Kar.
m a tode ; O l igoch te (Nais commu nis), Rotife r i (Rolaria macrura},
Epbem croptcrc ; T r i c h optere ; Chironomide, D ipter a .
in proba rn l cctată d i n pîrîul col ector ( b ) s î n t p rezente : Dugesia
gonoceplwlu, Rotif ri ; Rivulogammarus sp, Gastropocle, ( Ra d i x peregra
M i.l ll ) ; Bival e (Pisidium cosertorum)
ematode ; Ostracode ; Copep o 
d c ; Ol igochete (Nois communis P i g . , Trichodrilus sp),
Trichoptere ;
Eph e m e ropterc ; Plecoptere ( Leuctrn sp, Isoperlcr sp, Nemurella pic t e t i
l'lp ) , h i ronomicl e ; Diptera.

DISC

ŢI I

D i n cl a Lek p rezentate rezultă că, izv oarele cercetate p rezintă d i 
grupliri ecologice ale faunei. . stfel întîlnim : forme crenobionte.
Canclona of/. neglecta, Helycopsyche bacescui ; forne c renofil Dugesia
fer i t

g o n oc ephala, Rivulogammarus bc1lccrnicus mon tanus, Pisidium
rum, Nemurella picleti, Chloroperla sp., Perlodes sp. ; forme

caser ta

reofile :

Rivu lognn� ma rus bolcanicus ctacicus, Epeorus sp., Ecdyonurus sp., Plec 
l rocncmia sp., Ernodes articu/mis, Limnebius sp., Elmis sp. ; for m e l i m 

nop h i le :

l'-'litilina ventrnlis, Trichocerca roussele t ti, Ro taria macrura,
Asc omorpha ecaudis, Ga /ba t runco tula, i a r d intre coleoptere : Enochru
iuscipennis, La<:ophll�is minu tus, Helophorus griseus, H aliplus h e ydeni
( 3 ) , Tubifex tubifex, Limnodrilus lwffmeis teri ; forme hi grofile : exo
gene : Zoni loides niticlus, Cochlicopa lubrica ; Colembole. De :i.scmf'nea

sînt nu m€'r"oase fo rme ubkviste.
u s-au întîlnit ferm e subtera n e . Este
i n t eresnnt ele semnalat î n condiţiile descrise la izvorul nr . 1 a u n e i
specii d e ch i ro n o m i d e noi pentru şti i n ţă
Trissocladius 1 " olivacea"
_
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Cure, şi 1a unei sped i noi pentru ţară Or thocladius g.1. triden tifer Li:nevti.t.
De asemenea, semnalăm prezenţa speciei de Trichoptere Helicop
syche bacescui, specie descrisă de Orghidan şi Botoşăneanu din unele
izvoare din cîmpia română (7) . Specia este prezentă pentru prima
oară în Oltenia. Totodată menţionăm că zona izvoarelor în c are am
găsit-o reprezintă pînă în prezent limita nordică de răspîndire în ţara
noastră.
Dintre grupele de organisme găsi.te în izvoarele cercetate domină :
Amphipodele, Turbelariatele, Chironomidele iar densitate mică prezintă
Hidracarienii, Ostracodele şi Heteropterele (Tab. 1 )
.

CONTRIBUTIONS A LA RECHERCHE DE LA FAUNE DU BASSIN OLTEŢ, .
DANS LE SECTEUR MONTAGNENUX ET DE LA DEPRESSION
SOUS CARPATQUE POLOVRAGI - BAIA DE FIER

Resume
L'ouvrage presente le rezultat des recherches su1v1es en 1970 sur la faune de
quelques sources situees dans la zone montagneuse et souscarpathique de la riviere
d'Olteţ.
des
On y rencontre dans Ies divers groupements ecologiques de cette faune,
formes crenobiontes, crenophiles, rheophiles, limnophiles, hygrophi les exogenes.
Doit etre soulignee la presences des especes :
Trissoclaudius l „olivacea" Cure nouvelle pour la science.
Orthoclaudius g.l. tridentifer Lin. nouvelle pour la Roumanie, Ies deux appar
tencnt aux Chironomides, et puis l'espece Helicopsyche bascescui Orgh. ct Bots
(trichoptere), nouvelle p6ur l'Oltenre.
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ACŢIUNEA UNOR HALOGENI, F, CL, F + CL, lN DOZE MICI,
ASUPRA MICROCRUSTACEULUI <DAFNIA MAGNA STRAUSS.
I

I.

ARDELEA!:!J, ALEXANDRA NEACŞU .

Datorită acţiunii omului, apa sau unele produse alimentare, p ot
conţine cantităţi c rescute d e fluor şi clor. Sub o anumită doză, aceste·
elemente sînt utile dezinfectării apei potabile ( C l } sau p revenirii c a
riilor dentare (F). (IO).
Bach ( 1 923) , Fair, Carlson ( 1 927) şi Gascoigne ( 1 93 1 ) , au arătat
i nfluienta clorului asupra purificării apelor, cu condiţia c a dozele fo
losite s ă nu distrugă echiHbrul lor b iologic ( Scheuring, St€tter 1 950)
( ] ] }.

Adăugarea unui anumit procent de fluor în apă p entru p revenirea
cariilor dentare a fost folosită pentru prima oară în S.U.A . .în anul
1 945. ( 1 4).
Creşterea cantităţilor acestor elemente î n apă mai ales a clorului,
poate duce la distrugerea organismelor -a cvatice şi indirect Ia acţiuni
v ătămătoare asupra omului. ( 1 1 , 1 3} .
Pentru determinarea toxicităţii din apă a diferitelor elemente,
printre care a fluorului şi a clorului, ca şi pentru a detecta cantitatea
admisă ca limită de toxicitate asupra o rganismelor s-au utilizat dife
rite teste pe diferite grupe de animale. ( 1 , 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 9, 1 1 , 1 2) .
O parte din aceste teste s-au făcut pe nevertebrate, c u o fiziolo
gie uneori puţin cunoscută, dar, cu anumite avantaj e : se cultivă uşor,
a u ciclu biologic de scurtă durată, se dezvoltă abundent, oferind ma
terial suficient pentru experimentări masive, folosesc ca indicatori
biologici etc. Mărimea ş i transparenţa unora, permit observarea acti-
v ităţii organelor interne fără a r ecurge la alte tehnici. ( 1 , 9, 4,) .
între testele cu nevertebrate, un loc important l-a ocupat micro 
crustaceul Dafnia magna Strauss ( 1 , 9), fapt ce ne-a determinat să-l.
folosim ca experiment în laborator.
„, I . ,1.F. Bucureşti
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1.

ARDELEAN

1,

ALEXANDRA NEACŞU

TEHNICA ŞI METODA DE LUCRU.

·

Culturile de Dafnia magna au fost obtinute în laborator, în vase
·de sticlă cu o capacitate ele cinci litri, conţinînd apă de robinet de
clorinată sau apă de izvor şi alge m kroscopice verzi. Au fost create
. culturi clon. La interval de ş ase-zece zile, în culturi, au fost puse can
tităţi foarte mici de drojdie ele bere ş i s-e completat apa evaporată.
Acţiunea toxică a fluorului sau a dorului a fost urmărită pe un
:numă r de zece indivizi, luaţi clin acelaşi clon, aproximativ de aceiaşi
-virstă, spălaţi în prealabi l şi trecuţi în cristalizoare mici de sticlă,
-cu toxic.
S-a urmărit timpul de supravieţuire la fiecare concentraţie dată.
Concentraţiile de fluor .a u fost obţinute din natrium fluorid, iar
.cele de clor din clorat şi un acid.
Experienţele a ufost făcute l a temperatura de 20-251C.
Concentraţiile urmărite au fost următoarele :
- pentru fluor : 0,5 mg/l ; 1 mgll de apă ;
- pentru clor : 0,5 mg/l ; 1 m g/l de apă ;
- pentru fluor + efor : 0,5 m gll Cl + 0 , 5 mg/lF ; 1 mgll C I +
·1 mg/l ·F.
Datele ob�inute au fost interpretate stati stic şi expuse sub formă
rele labele şi grnfic .
REZULTATELE OBŢINUTE.
La concentraţia de 0,5 mg FII de apă, durata vieţii indiv izilor a
fost cuprinsă intre 30- 1 80 de minut e (tabelul 1 şi graficul I ) . Majori
tatea indivizilor au avut o longevitate cuprinsă între 30-60 de minute
Durata medic a vieţii indivizilor a fost de 65± 3,2 minute.
Pentru concentraţi a de 1 mg FIL de apă, durata vieţii indivizilor
a fost cuprinsă între 30- 1 80 ele minute, din care 500,10 din indivizi au
.a\·ut o dur.a lă a vieţii de GO de minute ( tab. 2, graf. 2) . Media supra
vieţuirii a fost de 69±4,45 de minute.
Concentraţia de 0,5 mg Cl/ I de apă, pentru un număr de 50 de
indivizi, luaţi în experiment, în cinci serii, a arătat că durata vieţii
indiv izilor a fost cuprinsă între 30- 1 80 de minute ( tabelul 3, gra ficul
::3 ) . Valorile medii de supr,avieţuire au fost în medie de 75±6,5 minute.
La concentraţia de 1 mg Cl/ 1 , dura·ta vieţii indivizilor a fost cu
prinsă între J0- 1 80 de minute, 400/o din indivizi prczentînd o longe
vitate de 1 20 de minute (ta.b elul 4, graficul 4) . Parametrii bi·o stratistici
ai duratei vieţii au ară.tal valoarea medie ( în minute) de 1 03 ± 7 .
· Amestecul obţinut din co ncentra.ţi-:.. de 1 mg Fil+ 1 mg CI/I de apă
.a avut asupra indivizilor de Dafnia magna o acţiune toxică . Dure.ta
vieţii indiv izilor a fost cuprinsă între 30-80 de minute, maj oritatea
indivizilor, ( 540/o) , rezistind la toxic 1 80 de minute (tabelul 5, graficul
5). Parametrii biostatistici ai duratei vieţii au arătat valoarea medie
.ele 1 04 ± 8, 5 minute.
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Amestecul rezultat din concentraţia de 0,5 mg FI I + 0,5 mg C1' 1 ,
c u care au fos t testaţi 50 d e indivizi d e Dafnia magna, î n cinci serii,
urmăriţi pe o durată de 30- 1 80 de minu te ( ta belul 6, graficul 6) , au a
rătat că, 400/o din numărul indivizilor, mor în 30 de minute. Media su
pravieţuirii calculată în minute, a prezentat valoarea de 80,4 ± 8.
Valorile medii ale martorilor folosiţi pentru fiecare concentraţie·
de fluor sau de clor, a prezentat o durată a vieţii indivizilor cuprinsă
între 480-2880 de m inute, m oment cînd s-a considerat că supravieţui
rea fără hrană ia indiv izilor nu mai poate fi luată în consideraţie . .
Parametri biostatistici calculaţi au arătat v aloarea medie a timpului
de supravieţuire a indiv izilor de 2.540 + 35, 1 minute.
DISCUŢII.
Faţă ele datele din l iteratură ( 5 ) , noi am obţinut rezultate asemă-·
n ătoare : concentraţia de 0 , 5 mg FII d apă s-a dovedit mai toxică
decît concentraţia de 0,5 Cl/l, durata medie a vieţii indivizilor de
Dafnia magna fiind de 65 ± 3,2 minute pentru fluor şi de 7 5 ± 6, 5 minute·
pentru clor. Acelaşi lucru î l putem spune şi despre concentraţia de
I m g/ 1 de apă cler sau fluor.
Durata medie a vi eţii indivizilor de Dafnia magna pentru 1 mg
F/l de apă fiind de 69 + 4,45 minute, iar pentru l mg. CI/I de apă fi ind
de 1 03 ± 7 m in ute.
In ceea ce priveşte amestecul de fluor cu clor, putem a firma că
concentraţia de 0,5 mg Fl l + 0,5 mg C J / 1 de apă este mai tox i c ă dccît
concentraţia de 1 mg -F/ l + 1 mg Cli l , durata medic a vieţii indiv izilor
fiind de 80, 4 ± 8 minute pentru primul caz şi de 1 04 ± 8,5 minute pentru
al doilea caz.
Durata medie a indivizilor martor a fost, în m inute, ele 2.540 ±35, l
ceea ce dovedeş.te că concentraţiile de fluor sau dor folosi l" scipa.r.::t t
sau în am estec s-au dovedit toxice.
·

CONCLUZII :
1 . Microcrustaceul Dafnia magna, poate fi folosit în teste de toxi -·
dtate, fiind foarte sensibil, uşor de cultivat şi uşor de observat.
2. Fluorul este un element toxic, ca .şi clorul, după cum a u doved it
concentraţiile folosite.
3. La acele. a şi doze, fluorul are acţiune mai tocxică decît clorul,
durata medie de supravieţuire la fluor fiind de 65-Q9 minute, în timp·
ce la clor durata vieţii indivizilor s-a situat între 75- 1 03 minute.
4 . Acţiunea combinată a fluorului cu clorul duce la o scădere a
toxicităţii ambelor elemente. Durata de supravieţuire a i i1divizilor de
Dafnia magna fiind în acest caz de 80- 1 04 minute.
5. Efectul paradoxal este eviden t chiar î n cazul concentraţiilor·
folosite ( 0,5-1 mg Fl l sau 0,5-1 mg Cl/ 1 de apă ) .
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Tabelul

I. ARDELEA N

I,

ALEXANDRA NEACŞU

nr. 1

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
.!rataţi cu 0,5 mg FII de apă ( original) .
Durata vieţii
în minute

Frecvenţa

O/o

30

30

25

60

70

58,3

1 20

15

1 5,5

1 80

5

4, 1

n

1 20

Tabelul nr. 2

Di stribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
cu 1 mg Fll de apă ( original) .
Durata vieţii
O/o
Frecvenţa
in minute

:trata \ i

/

30

30

GO

50

1 20

10

10

1 80

n

30

so

10

'] )

1 00

Tabelul n r . 3

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
:t rataţi cu 0,5 mg Cll l de •apă (original).
Durata vieţii
O/o
Frecvenţa
i n minute

\

30

15

30

60

20

40

1 20

10

20

1 80

5

10

n

50
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Tabelul

nr.

4

Distribuţia frecventei dura-tei vieţii indivizilor de Dafnia
trataţi cu 1 m g Clfl de apă (original).
Durata vieţii
în m inute

{

nr.

Of

Frecvenţa

magna

o

16

30

8

60

12

24

1 20

20

40

1 80

10

20

n

Tabelul

2.5

50

5

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii · indivizilor de Da.fnia rriagna
trataţi cu amestecul de 1 mg Fl 11 + 1 m g 011 1 de apă (original).
Durata vieţii
in m inute

20

60

13

26

1 20

12

. 24

1 80

15

30

n

nr.

O/o

Frecvenţa

10

30

Tabelul

I

50

6

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
trataţi cu amestecul de 0,5 mg F/1 + 0,5 mg Clfl de apă (originial).
Duriata vieţii
în m inut.e

Frecvenţa

j

Ofo·

30

20

60

13

26

1 20

7

14

1 80

10

20

ofi

40

so
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Tabelul

nr.

u

7

Di stribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna,
_proba martor ( original ) .
�"'---�
- -'-�����������-..,.-����
Durata v ieţii
0;0
Frecvenţa
în m inute
10
25
45
340

480
720
1 440
2880

2,3
5,9
1 0,7
80,9

n = 420
:SMALL HALOGEN (F, CL, F+Cl) DOSE ACTION ON THE MICROCRUSTACEAN
DAPHNIA MAGNA

Summary
This paper reports the toxic effect of small concentrations of fluorine, chlo
rine and a combination of both, on the microcrustacean Daphnia magna Strauss.
Small doses of 0,5-- 1 mg F/l water provedto be more toxical than the same
C'oncentrations of Cl or F + Cl. The death of the experimented subjects occured
·'!fter 65 to 69 minutes since the fluorine treatment, but after 75 to 103 minutes
wilh chlorine.
Tile specimehs of Daphnia magna Strauss which were treated with a mixture
.of fluorine and chlorine did not survive more tţian 80 to 104 minutes.
BIBLIOGRAFIE
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l
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A mer.
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1967 .
. u. GALLATTI M. PIERRE. - From the journal of chimical endocrinology and
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Igiena nr. 1 1 959.
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EFECTUL PARADOXAL AL CONCENTRAŢIILOR DE FLUOR
ASUPRA MICROCRUSTACEULUI DAFNIA MAGNA STRAUSS

;

I.

ARDELEAN

I, A LEXANDRA NEACŞU*

Răspunsul opus „ doză-efect" mai puţin toxic în concentraţii mari
şi mai toxic în concentraţii mici al unor organisme faţă de anumite
substanţe -toxice, a fost numit efect paradoxal. Este cazul acţiunii
fluorurilor cu efect puternic inhibant în concentraţii mici şi mai puţin
toxic în concentraţii m ari, sau a l acţiunii stimulative în concentraţii
m ici şi toxice în concentraţii mari în cazul substanţelor oligodinamice
( 4).
Mecanismul de acţiune 1ce dă un asemenea efect este încă puţin
cunoscut. El se produce printr-o serie de modificări enzimatice, bio
chimice, fiziologice, dependente de mediul de viaţă, de pH, de tem
peratură, de vîrsta indivizilor, etc. ( 4, 1 ).
Lucrarea de faţă v ine să confirme a.c est fenomen ce se păstrea
ză şi în cazul acţiunii fluorului în concentraţi i mari şi mici asupra
microcrustaceului Dafnia magna.
MATERIAL ŞI METODĂ
· · I n laborator, culturile de Dafnia mag na au fost obţinute prin creş
terea organismelor luate din mediul natural. 3, 7) . S-au folosit ca
test organisme din culturi clon ( 1, 5), pentru concentraţii de 1 00 ; 200;
300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 0,5 mg F/1 de apă .
. Fluorul a fost obţinut din natrium fluorid. S-a urmărit timpul de
supravieţuire a cîte 10 fod iv izi, spălaţi în p realabil şi trecuţi în crista
lizoare mici, cu toxic ( 5, 1) .
..,.) I .M.F. Bucureşti.
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I, ALEX ANDf1A NEACŞU

REZULTATE ŞI DISC ŢII

.

Observaţiile efec:tuale asupra mi crocrustaceului Dafnia magna au
arătat că sub i nfluenţa fluorului, organ ismele prezintă la început o
stare ele nelinişte manifestată prin : sărituri, m işcări circulare·, urmate
apoi de o încetinire a deplasărilor ( 4 , 8).
Parametrii biostatistici calculaţi au arătat că media timpului de
supravi eţuire a indiv izilor de Dainia magna se situează pentru con
centraţia de 1 00 mg F/ 1 de apă l a 36± 1 ,7 ore. U n procent de 740/o d in
ind ivizi au avut o durată a vieţii de 36 de ore (tabelul 1 , graficul J ) .
Concentraţia de 200 mg F/1 de apă s-a dovedit toxidi în 36 de ore
pentru 700/o d i n indivizii de Dafnia magna, iar medi a de supravi ţuire
·alculată pentru 50 de microorganisme a prezentat valoarea de 30,8±
4 ,04 ore (tabelul 2, graficul 2 ) .
La concentraUa de 300 m g F/ 1 d e apă, durata icţii indivizi lor a
fost cupri nsă intre 8-36 orc, 640/o din organisme prczentind o longe
v i tate d 36 de ore, iar durata medie a vieţii fiind de 30,64 ± 1 1 , 1 ore
(tabelul 3, graficul 3) .
Pentru concen traţi a d e 400 mg F/ l de apă, parametrii biostat isticL
calcula�i au arătat valoarea medie a supravieţu irii indiv izilor,
de
4,2±0,28 de orc ; 600/o din microorganisme murind î n 3 ore (tabelul 4,
graficul 4) .
Concen lraU a de 500 mg F/ 1 de apă, s-a d ovedit m ortală pentru
majoritatea indivizilor (700/o) (6) în 3 ore, media supravieţuiri i s ituîn
du-se la 3,3±0,2 or ( tabelul 5, graficul 5) .
Concentraţia de 600 mg FI 1 de apă, s-a dovedit toxică p e ntru
Dafnia magno, m 3-4 ore, valoarea medie a supravieţuirii indiv izilor
fond situată la 3, 1 ±0,04 ore (tabelul 6, graficul 6).
Efectul toxic al fluorului este mult m a i rapid in concentraţii mici ,.
ca cea de 0,5 mg F/ 1 . Media supravieţuirii i ndivizilor situindu-se la
65,4±5,3 m inute, majoritatea organism elor muri nd i n o oră (tabelul 7,
graficul 7) (2) .
Valoarea medie a vieţii indivizilor martori, calculaţi la u n loc,
pentru toate experienţele cu t oxic , a fost de 44,9 ± 23,9, considerînd 48.
de ore, cifra de la care supravieţuirea fără hrană a indivizilor nu mai
poate fi luată în consideraţie. Din datele obţinute, rezultă că tn con
centraţii de J 00 ; 200 ; 300 ; mg F/ 1 de apă, acţiunea toxică a fluoru lui
se manifestă mai lent ( 30-32 de ore de supravieţuire a ·i nd iv izilor)
faţă de co11centraţiile de 400 ; 500 ; 600 ; mg F/ 1 de apă cînd acţiunea
toxică se manifestă mai rapid (durata vieţii indivizilor fiind de 3-4
ore).
Efectul paradoxal apare c ind comparăm răspunsurile mi rocrus 
iaceului Dafnia magna la dozele mari de 400 ; 500 ; 600 ; mg F/ l de
apă, cu dozele mici de toxic, ca în ca:zul concentraţiei de 0,5 mg F/ 1
de apă. In cazul concentraţii l or mari moartea indiv izilor survine în
3-4 ore, iar în c azul concentraţiilor mici în 60 de m inute (4) .
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CONCLUZII :

Microcrustaceul Dafnia magna s-a dovedit un organism sensibil

l a clm.ele folosite.
La concentraţiile d e 1 00, 200, 300 mg F/1 de .apă, acţiunea toxicu
lui se man ifestă lent, longevitatea indivizilor apropiindu-se de cea a

lotului martor.
La cane ntratii de 400, 500, 600 m g F/ 1 ap ă acţiunea toxicului se
mani festă rapid ( 3-4 ore) .
Efectul paradoxal apare mai ales cîncl comparăm răspunsurile in
div izi Jor d Dafnia magna la doze mari de 400, 500, 600 m g F/1 de apă,
cînd durata vieţii este de 3-4 o re, cu răspunsurile la doze mici de
t o x i c cu concentraţia de 0,5 mg/l de apă ( durata vieţii este în acest
caz de o oră în medie ) .
Tabelul nr.

1

Di stribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
tra1a ţ i cu I 00 mg F/1 de apă ( original) .
Durata v ieţii
în ore

/

Frecvenţa

O/o

1

2

24

5

10

36

37

74

48

7

14

8

50

11

Tabelul nr. 2

D istribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
trn1 aţi cu 200 mg F/ l de apă ( original) .
Du r:_a ta v ieţii
111 orc

I

·

Frecvenţa

O /o

5

10

24

10

20

36

35

70

8

n = ·SO
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Tabelul nr. 3
Distribuţia frecvenţei dur.atei v ieţii indivizilor de Dafnia magna
trataţi cu 300 mg F/ 1 de apă ( original).
Dur�ta vieţii
Frecvenţa
O/o
m ore

I

8
24
36

N

3
15
32

6
30
64

50

Tabelul nr. 4

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
trataţi cu 400 mg F/ 1 de apă (original) .
Durata vieţii
Frecvenţa
în ore
3
4
8

30
10
10

n
Tabelul

60
20
20

50

nr. 5

Distribuţia frecvenţei duratei yieţii indjvizilor de Dafnia magn a
trataţi cu 500 mg F/ 1 de ap ă ( original) .
Dui:_a ta vieţii
O fo
Frecvenţa
m ore

I

3
4
n

Tabelul

nr.

so

35
15

70
30

6

Distribuţia frecvenţei duratei v ieţii indivizilor de Dafnia magna
trataţi cu 600 mg F/1 de apă (original) .
Du:ata vieţii
Frecvenţei
O/o
m ore
3
4

I

n

45
50

5

90
10
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Tabelul

nr.

33

1

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna
trataţi cu 0,5 mg F/ 1 de apă (original) .
Durata vieţii
Frecvenţa
în ore

f

30

15
25

60

8

1 20
180

2

n
Tabelul

30
50
16
4

50

nr. 8

Distribuţia frecvenţei duratei vieţii indivizilor de Dafnia magna,
proba martor ( original).
�������
Durata vieţii
Frecvenţa
O/o
în ore
8
24
36
48

n

5
15
30
250
300

1 ,6
5
10
83,3

PARADOXICAL EFFECT O F FLUORINE CONCENTRATIONS ON THE
MICROCRUSTACEAN DAPHNIA MAGNA STRAUSS
Su mmary

The paradoxical effect is obvious with both low and high fluorine concen
trations
in water. Our experiments were performed on the
microcrustacean
Dahnia magna subjected to concentrations of 100, 200, 300, 400, 500, 600, and 0,5
mg F/l water.
It was found that the lethal toxic eîfect become obvious by concentrations
of 0,5 mg F/l water, the organisms being killed after an hour since the begin
ning of the experiment, while h igherd concentrations of 100, 200, 300, 400, 5-00,
and 600 mg F/l water are lethal after 3 to 4 hours only.

B I B L I O G RA F I E
l . APOSTOL S. - U tilizarea testelor pe nevel'tebrate acvatice în cercetările de

igienă. Rev. Igiena n r. 6, 1967.
2. ARDELEAN I., DRESCHER G. - Acţiune a toxică a fluorului şi a clorului
combinat cu fluorul asupra micro şi macroorganisrnelor care apar Îll
conducta de apă potabilă (manuscris).
:J. ANTONESCU S. C. - Biologia apelor. Ed. d idactică şi pedagogică Buc. 1 967.
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LISTA TESTACEELOR DIN ROMANIA
STOICA GODEANU0

ln cad ru l cercetărilor efectuate în scopul cunoaşterii faunei de pe
teritoriul R. S. România, studiul protozoarelor a fost relativ puţin abor
dat, iar atunci cînd s-au făcut cercetări, au fost studiate în special
grup-el · legate în m od direct de interesele omului ( d e ex. hemospori
diile, coccidiile). Celelalte protozoare au fost studiate sporadic, fie de
botanjŞ-ti (flagelatele) , fie de hidrobiologi şi numai ra reori d e taxono
m işti ( ciliatele) ( 5 1 ) .
Unul din grupele foarte puţin cunoscute este cel a l testaceelor.
Primele citări le datorăm lui DADAY ( 1 5- 1 8) , G. ENTZ (25, 26), J.
G ELEY ( 28) şi M. KERTESZ ( 36, 3 7) din Transilvania în cea d e a doua
j umătate a secolului trecut. In lucrările lor J . DADAY (20) şi G. ENTZ
(25) descriu din această regiune 5 taxoni noi pentru ştiinţă.
Între 1 957 şi 1 960 I. LEPŞI a publicat patru lucrări ( 46-49) asupra
taxonomiei şi ecologiei testaceelor din unele tinoave, iar în 1 969 V.
BUNESCU (4) a început studiul •testaceelor din soluri.
Cu excepţia unor menţiuni sporadice a testaceelor prin diverse
lucrări de hidrobiologie şi palinologie, la aceasta se rezumă cunoştin
ţ ele asupra testaceelor de la noi din ţară.
în reviziile efectuate pe plan mondial se crede că în România
trăies-c numai 20 taxoni de testacee (2 1 , 22, 27) .
l n prezent d e stu<iiul sistematic ş i ecologic al acesto r animale se
o cupă V. Bunescu şi S. Godeanu.
Mediile din care sînt cunoscute testaceele sînt rîurile , lacurile şi
bălţile, rezervoarele de apă, fîntînile arteziene şi unele pinze d e ape
freatice, caliciile unor plante carnivore d e seră şi în special tinoavele.
Materialul bibliografic consultat a fost supus unei analize critice.
S-a constatat că alături de numeroase determinări ex.acte, în unele
lucrări s-au strecurat şi determinări eronate făcute fie de nespecialişti
- care citează ades, aproape autom.a,t speciile Arcella vulgaris, Cen•) Institutul „Tr. Să vu lescu"

Bucureşti
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tropyxis constricta sau Difilugia oblonga, nume sub care este foarte
posibil să se ascundă cu totul a1te specii -, fie de speci!alişti - cînd
aceştia nu aveau literatur.a de specialitate pusă la zi.
Ţinînd seama de aoeasta, pe cit ne-a .fost posibil, am reverificat
determinările, pe ba'.Zla comparării textului cu figurile respective şi cu
literatura de speciali.ta•t e. Ca urmare, în final s-au sinonimiza.t nume
roase specii, iar altele au fos-t raportate la mai multe specii. Aceasta
a făcut ca în final numărul speciilor cunoscute din ţara noastră să
crească simţitor. Din literatura c onsultată a reieşit că în R. S. România
erau cunoscuţi la 1 ianuarie 1 970 un număr de 1 42 taxoni de testacee
(plus alţi 1 1 taxoni care necesită regăsiri sau reverificări} 1 ) .
Rezultatul acestei inventarieri critice îl constituie lista ce ur
mează, listă în care simt enumerate speciile oare trăiesc în ţara noas
tră, sinonimiile sub care au fost citate în Merature românească ( deci
nu totalitatea sinonimiilor taxonilor respectivi) . Cifrele di•n paranteze
care sînt puse după fiecare !-axon, reprezintă numărul de la bibliogra
fie al lucrării in care este citat taxonul respectiv.
Clasificarea .adopta.t ă este ·rezultatul p reluări i cri.tice a clasifi.că
rilor date de B . M. HONIGSBERG ş.a. ( 1 964) , A. R. LOEBLICH şi H.
TAPPAN ( 1961 ) şi D. CHARDEZ ( 1 967) .
La bibliografie au fost trecute numai lucrările in care sint citate
testacee din România.

Phyllum PROTOZOA Goldfuss 1 8 1 8
Subphyllum SARCOMASTIGOPHORA Honigberg & Balamuth
Supraclass SARCODINA Hertwig & Lesser 1 874
Class RHIZOPODEA von Siebold 1 845
Subclass LOBOSIA Carpenter, Parker & Jones 1 862
Ordo ARCELLINIDA Kent 1 8 8 0
Suprafam. ARCELLACEA Ehrbg. 1 843
Familia COCHLIOPODIIDAE Taranek

1 96�

1 882

Cochliopodium echinatum Korotnef.f ( 5 1 }
Cochliopodium minu tum West ( 60}
Cochlivpodium sp. (33, 60)

Familia MICROCORYCIIDAE de Saedeleer

1 934

AmphizoneJJa violacea Greef. ( 26}
Parmulina cyathus Penard
sin. Parmulina sp. (45, 49, 5 1 }
1 ) A fost aleasă această dată, deoarece incepînd cu 1970 au apărut şi alte
ilucll'ări, care iaivmrl 1a .bază această revlizie,
rul testaceelor cunoscute în R. S. România,

au

dublat cel
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Ehrenberg 1 8 4 3

artocrea Leidy ( 6, 8, 53, 54, 55)
dentala Ehrenberg (36, 37, 52)
discoides Penard ( 24, 59)
hemisphaerica Perty (46, 5 1 , 54, 59)
Jobostoma Deflandre
sin. Arcella artocrea Leidy ( 46, 5 1 )
Arcella megastoma Penard (52)
Arcella mi tra ta Leidy ( 1 6)
Arce//a rotunda ta var. aplanata Deflandre ( 50)
sin. Arcella vulgaris Ehrenberg (49)
Arcella vulgaris Ehrenbeng ( 1 , 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 7, 20, 22, 23, 24, 29,

Arcella
Arcella
Arcella
Arcella
Arcella

30, 3 1 , 32, 35, 36, 37, 39, 40, 411 , 42, 43, 46, 5 1 , 52, 54, 57,
59, 60)
Arcella sp. (7, 9, 1 1 , 1 2, 46, 50, 52, 54)

Familia CENTROPYXIDAE Jung 1942
Centropyxis aculeata (Ehrenb erg) ( 1 , 2, 6, 13, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 , 20, 22,
.
35, 40, 47, 52, 54, 57, 59)
Cen tropyxis constricta (Ehrernberg) (22)
sin. · Difflugia constricta Ehrenberg (pars. ?) ( 1 , 1 5, 1 6, 26,
28, 39, 46, 5 1 , 54, 59)
Centropyxis constricta var. minima Decloitre
sin. Diffiugia constricta Ehrenberg (28, 47)
Centropyxis hirsuta Deflandre (50)
Centropyxis Jaevigata Penard (4, 46, 54)
Centropyxis minuta Deflandre ( 4)
Centropyxis orbicularis Deflandre ( 4)
Centropyxis sylvatica (Deflandre) ( 4)
Centropyxis sp. ( 1 1 , 54, 55)
Bullinularia sp. (54)
Trigonopyxis arcuia (Leidy) (4, 5 1 )
Famil ia PLAGIOPYXIDAE Bonnet 1950
Plagiopyxis callida Penard (4)
Plagiopyxis minuta Bonnet (4)

Familia DIFFLUGIIDAE

Wallich 1 864

Diiflugiu acumina ta Ehrenberg ( 1 , 2, 3, 1 5, 1 7 , 19, 20, 22, 28, 36,

37, 52, 54, 59)

.

Difflugia acuminata var. inilata Penard ( 1 3, 1 4, 22, 27)
Difflugia amphoralis (Leidy)
sin. Difilugia amphora Leirly ( 59)
Diiflugia bacilii/era Penard (49, 5 1 )
sin. Difflugia pyriformis var. frontellata Lepşi (46, 5 1 , 54)
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Ditflugia bryophila ( Penard) ( 22, 27)
sin. Difflugia constric ta ( Ehrenberg) ( 5 1 )
Diftlugia pryriformis var. bryophila ( Peruard) (43, 47)
Diftlugia corona Wallich ( 1 5, 1 9, 20, 36, 37, 59)
Difflugia curvicaulis Penard ( 58)
Difflugia elegans p·e nard ( 49, 5 1 )
Difflugia elegans duplicata (Daday) ( 20)
Diftlugia globularis Wallich
sin. Difflugia sp. ( 5 1 )
Dlfflugia globulosa Dujardin (pars, probabil confundată ş i cu Di
fflugia globularis Wallich) ( 1 , 2, 1 5, 1 7, 1 9, 20, -23, 28, 35„
37, 47, 49, 5 1 , 54, 59)
Difflugia gramen Penard ( 44)
Difflugia Jobostoma Leidy ( 1 5)
Difflugia manicata Penard (34)
Difflugia minuta Rampi
sin. Difflugia globulosa f. hyalina Lepşi ( 5 1 )
Difflugia oblonga Ehrenberg ( 22, 52)
sin. Difflugia pyriformis Perty (pars.) ( 1 , 2, 3, 1 3, 1 4, 1 5"„
1 6, 1 7, 20, 28, 30, 3 1 , 32, 35, 36, 37, 39, 46, 54, 59t
Difflugia oblonga var. atricolor ( Penard)
sin. Difflugia pyriformis var. a tricolor Penard ( 46)
Difflugia oblon ga var Jacustris (Penard) ( 22, 27)
sin. Difflugia pyriformis var. lacustris Penard ( ! 3, 1 4)
Difflugia oblonga var. microclaviformis Kourov
sin. Difflugia pyriformis var. venusta Penard ( 5 1 )
Diff/ugia oblonga var. parva Thomas
sin. Difflugia pyriformis var. an tero-cylindrica Le pşi ( 49'„
50, 5 1 )
DJfflugia oblonga var. tenuis ( Penard)
sin. Centropyxis polymorpha Lepşi ( 5 1 )
Difflugia ovalis (Daday) ( 20)
Difflugia penardi Hopkinson
sin. Difflugia constricta ( Ehrenberg) ( 5 1 )
Difflugia cf. pristis Penard ( 45, 5 1 )
Difflugia tuberculata var. minor Wailes
sin. Ditflugia tuberculata Wallich ( 5 1 )
Ditflugia urceolata Carter ( 1 5, 1 6, 17, 1 9, 20, 26, 29, 30, 36, 37, 54�
sin. Difflugia arceolata Carter (28)
Difflugia urceolaris ( 59)
Difflugia sp. (SO, 52, 58, 60)
sin. Dyflugia sp. ( 38)
Pon tigulasia bryophila f. elachis J ung
sin. Lecquereusia collaris Lepşi ( 49, 5 1 )
Pontigulasia spec tabilis Penard ( 46, 49, 5 1 )
Pontigulasia spiralis Rhumbler (46, 49, 5 1 )
Pontigulasia sp. ( 5 1 )
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NEBELIDAE Taranek 1 882

.Hyalosphaenia cuneata Stein (22, 43)
sin. Hyalosphaenia lata Schulze (36, 37, 39)
Hyalosphaenia elegans Leidy · ( 1 7 , 22, 46, 47, 49, 5 1 , 54)
Hyalosphaenia papilio Leidy ( 17, 46, 49, 5 1 , 54)
Hyalosphaenia subflava var. elliptica (Lepşi)
sin. Lecquereusia collaris Lepşi (49, 5 1 )
Hyalosphaenia sp. (7, 9 , 47, 53 , 54)
Quadrulella symmetrica ( Schulz)
sin. Quadrula symmetrica Schulz ( 1 5, 20, 26, 36, 37, 40)
Physochila griseola ( Penard)
sin. Nebela cratera Wailes ( 5 1 )
Physochila tenella ( Penard)
sin, Nebela tenella Penard (49, 5 1 )
Nebela americana Taralil.ek ( 45)
Nebela bohemica Taranek .( 5 1 )
Nebela carinata (Archer) (39, 46, 54)
Nebela collaris ( Ehrenberg) ( 1 , 4, 1 7, 36, 37, 39, 46, 49, 5 1 , 54)
.Nebela dentala ( Lepşi)
sin. Cyphoderia dentata Lepşi (46 , 5 1 , 54)
Nebela dentistoma Penard (4, 5 1 )
sin. Nebela crenulata Awerintzev (46, 49, 5 1 , 54)
Nebela dentistoma var. hesperia Wailes
sin. Nebela galeata Penard (pars.) (46, 5 1 )
Nebela flabellulum Leidy (4)
Nebela galeata Penard (46, 51, 54)
Nebela kivuense Gauthier-Lievre & Thomas
sin. Heleopera tene:lla Lepşi ( 5 1 )
Nebela Jageniformis Penard (46, 5 1 , 54)
.Nebela lageniformis v ar. cordiformis Heinis
sin. Nebela lagenitormis Penard (pars) (46, 5 1. )
Nebela militaris Penard '(4, '5 1 •)
Nebela penardiana Deflandre
sin. Nebela sp. (46)
Nebela speciosa Defl:cmdre
sin. Nebela collaris var. maxima Lepşi ( 46, 5 1 )
Nebela tineta Leidy
sin. Nebela bursella Taranek ( 5 1 )
Nebela tineta f . s tenostoma .Ji.mg ( 4 )
.Nebela tubulata Brown
sin. Nebe1a tubulosa Penard (46, 5 1 )
Genus ? ( 5 1 )
Nebela tubulata var. magna van Oye
sin. Nebela lage!liformis Penard ( pars.) (46, 5 1 )
. Nebela tubulosa Penard .(46, S t , 54t
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Nebela vitraea Penard . (46, 5 1 , 54)
Nebela wailesi Def.landre . ·
sin. Nebela Jageniformis Penard (pars) (46, 5 1 )
Nebela sp. (4, 52, 54)
HeJeopera lata Cash (54)
Heleopera petricola Leidy (49, 5 1 )
Heleopera picta Le idy ( 1 7, 22, 47, 54)
HeJeopera rosea Penard ( 5)
Heleopera sylvatica Penard (4)
Heleopera sylvatica var. inflata Schănborn
sin. HeJeopera petricola Lei-dy ? ( 5 1 )
Heleopera sp. (8, 9 , 1 1 , 49, 53, 54)
Lesquereusia spiralis ( Ehrenberg)
sin. Lecquereusia spira/is ( Ehrenberg) (28, 36, 37, 46, 5 1 )
Lesquereusia spiralis var. reticulata Lepşi
sin. Lecquereusia spiralis vrar. reticulata Lepşi (46, 5 1 , 54)
Lesquereusia sp.
sin. Lecquereusia sp. ( 5 1 )
·

.

Suprafamilia CRYPTODIFFLUGIACEAE Loeblich & Tappan
Familia CRYPTODIFFLUGUDAE Jung 1 942
Wai/esella eboracensis (Wailes)
sin. Trinema sp. (43)

Familia PH.RYGANELLIDAE Jung

1 942

Phryganella acropodia (Hertwig & Lesser) ( 4)
Phryganella paradoxa Penard
sin. Phryganella hemisphaerica Penard (48, 5 1 , 54}
Phryganella sp. (53)
DiJflugiella oviformis (Penard)
sin. Cryptodifflugia oviformis Penarid ( 49)

Subclass FILOSIA Leidy 1879
Ordo GROMlDA Clapare & Lachmann
Suprafamilia GROMIACEA Reuss

1 8 59

1 862

Familia GROMIIDAE Reuss 1 862
Pseudodifflugia gracilis Schlumberger ( 1 5, 20, 38)
Pseudodifflugia gracilis var. terricola Bonnet & Thomas (4)
Familia AMPBITREMIDAE Poche

1913

Amphitrema wrightianum Archer ( 5)
Ditrema flavum Archer ( 6, 7, 8, 9, 1 0, 53, 56)
sin. Ditrema sp. ( 1 1 )
Amphitrema flavum (Archer) ( 49, 5 1 , 55}
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Suprafamilia
Familia

EUGLYPHACEA, Wallich

1 864

EUGLYPHIDAE Wall ich 1 864

Euglypha acanthophora (Ehrenberg)
sin. Euglypha alveolata Duj .ardin ( 1 , 1 5, 17, 36, 37, 39, .45,
47, 5 1 , 54)
Euglypha ciliata ( Ehrenberg) (4, 1 5, 1 6, 1 7, 2 1 , 22, 47, 54)
Euglypha compressa Carter ( 49, 5 1 )
Euglypha compressa var. glabra Wailes (21 , 22)
sin. Euglypha compressa Carter (49, 5 1 )
Euglypha compressa var. inermis Lepşi ( 47)
Euglypha cuspidata Boninet (4)
Euglypha fi/itera Penard ( 5 1 )
sin. Euglypha ciliata (Eluenberg) (47)
Euglyplw laevis Perty ( 1 , 2, 4, 2 1 , 22, 47, 49, 5 1 )
Euglypha mucronata Leidy (36, 37)
Euglypha rotunda W.a iles ( 4)
sin. Euglypha alveolata Duj ardin ( 5 1 )
Euglypha strigosa (Ehrenberg) (2 1 , 22, 47, 49, 5 1 )
s in . Euglyplw filifera Penard ( 5 1 )
Euglypha s trigosa var. heterospina (Penard )
sin. Euglypha strigosa var. longispina Lepşi (49, 5 1 )
Euglypha scutigera Penard
sin. Euglypha alveolata Duj ardin ( 5 1 )
Euglypha tuberculata Duj ardin (2 1 , 22)
sin. Euglypha pusilla Entz (25, 4 1 , 42)
Euglypha sp. ( 4 3 , 58)
Placocista sp.
sin. Euglypha sp. ( 5 1 )
Assulina muscorum Greef ( 5 1 )
Assulina seminulum (Ehrenberg) ( 6 , 1 7, 46, 49, 5 1 , 53, 54)
Assulina sp . . ( 7, 8, 1 1 , 1 2, 55}
Sphenoderia lenta Schlumberger ( 49)
Sphenoderia macrolepis ( Leidy)
•s in. Euglypha macrolepis Leidy (26, 36, 37)
Tracheleuglypha den tala (Vej dowski) (22)
sin. Euglypha sphaerica Lepşi (47)
'Trinema complanal.um Penard ( 4)
Trinema enchelys (Ehrenberg) (4, 1 7, 22, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 54)
sin. Trinema acinus Leidy ( 1 3, 1 4)
Trinema g�leata ( Penard)
sin . .Yrinema enchelis v-a r. galeata Penard ( 46, 5 1 )
Trinema lineare Pcnard (4, 22, 43, 45, 46, 47, 49, 5 1 , 54}
Trinema sp. ( 43)
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Corythion dubium Taranek ( 49, 5 1 )
Corythion pulchellum Penard
sin. Euglypha minima Entz (26, 42)
Cryptodifflugia sp. ( 5 1 )
Familia

CYPHODERIIDAE de Saedeleer 1 9 3 4

Cyphoderia ampulla ( Ehrenberg) ( 1 5, 1 6, 1 8, 40, 4 1 , 42)
sin. Cyphoderia margaritacea Schlumberger ( 1 , 1 5, 20, 36,
37, 39, 43, 46, 5 1 , 54, 60)
Subclass

GRANULORETICULOSIA de Saedeleer 1 9 3 4

Ordo
Familia

MONOTHALAMIA Haeckel 1 862

DIPLOPHRYIDAE Taranek 1 882

Microcometes tristipetus Antz (25, 4 1 , 43)
Familia

ALLOGROMIIDAE Rhumbler 1 904

Allogromia oviformis (Schulte) (22)
sin. Gromia oviformis ( Schulte ( 1 3, 14, 60)
Lieberkuehnia wagneri (:l apar e de & Lachmann (26, 36, 37)
Pleurophrys helix Entz ( 1 8, 25, 26, 4 1 , 42) .
Forme a căror determinare este nesigură, a nimale cărora li s-au
dat descrieri incomplete, care necesită verificări sau regăsiri, sau care
sînt nomen nudum :
Centropyxis (DiJflugia) oltenica Lepşi ( 5 1 )
Difflugia acuminata var. !urcata Dada y (20)
Difflugia globulosa Duj ardin ? ( 43)
Euglypha nana Lepşi ( 5 1 )
Euglypha rectilineata Lepşi ( 5 1 )
Euglypha sp. (49, 5 1 )
Hyalosphaenia elliptica (Heleopera) Lepşi ( 5 1 )
Nebela spiculosa (Difflugia obJon ga var. atricolor sµicufosa)
Lepşi) (47)
Plectrophrys prolifera Entz (25, 26, 4 1 , 42)
TracheJeuglypha (Euglypha) striata Lepşi ( 47)
Trinema enchelis v·ar. ? ( 45) .
LISTE DES TESTACEES DE LA R. S. ROUMANIE

(R e s u m e)
L'un des groupes de protozoaires peu connus en Roumanie sont les testacees.
Elles ont fait l'objet d'un petit nombre de memories (J. DADAY, 1 679, L B9 l , 1 892,
G . ENTZ 1 8 77 et 1896, L. COSMOVICI 1912, I. LEPŞI 1957-1960 et V. BUNESCU
1969). Le plus souvent, Ies testacees sont mentionees sporadiquement dans des
travaux de hydrobiologie et de palinologie. Jusqu'au 1 janvier 1970 seutment
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60 memoires ont fait mention des testacees ; ce sont les memoiires-meme qui con
fit.ituen la b.:1b1iogriaphiie diu ltlraV\alÎ!l 'Oi-'preserut. Qn s'ESt 3:ilmliite ă 1a date 'de 1-er Jan.
vier 1970, puisque ă partir de 1970, d'autres travaux, basee sur cette revision, ont

abouti a doubler le nombre des taxons de testacee connus chez nous en Roumanie.
Les testacees dont on fait mention ont ete critiquement verifiees par des
comparaisons des textes et figures presentees dans Ies travaux avec les donnees de
la litterature de specialite. On est parvenu ainisi ă dreser une liste compr;enant
142 taxons de testacees (en dehors des autres 1 1 qui supposeraientl d'etre retrouv-ee
ou reverifies).
La liste presentee dans ce memoire sur la base de la nomenclature
actuelle, comprend les testacees dont la presence en Roumanie ne fait aucun
doute, ainsi que Ies travaux qui en font mention. Lorsqu'il a ete le cas, on a men
tionee aussi Ies synonimies sous Iesquelles apparaissent Ies taxons respectifs dans
la litterature roumaine.
La classification employee s'appuie sur une adoption critique des classifica
tions donnee par HONIGBERG et all . ( 1964), LOEBLICH & TAPPAN ( 1961) et
CHARDEZ ( 1967).
Le memoire ci-present, tout en etablissant un certain ordre parmi Ies con
naissances sur Ies testacees de Roumanie, permet d'elargir les donnees concernant
la distribution des testacees dans le monde, et constitue une source d'informations
pour Ies chercheurs roumains et etrangers.

DIBLIOGRAFIE

1 . ANCUŞA M., IRESCU E., TELEGUŢ M., CIOLAN F., ROŞIU L. - Efectul

construcţiilor hidrotehnice asupra rîului şi canalului Bega. Bui. I.C.P.,

1957, 1 6, 3, 7 1-82.
2. ANCUŞA M., IONESCU E., TELEGUŢ M., CEAUŞESCU D., PlRVU R., ROŞIU
3.
4.
5.
G.

L. - Consideraţii asupra organismelor din fintinile arteziene. Şt. cerc.
biol., şt. agr., Timişoara, 1 962, 9, 3/4, 325-335.
BANU A„ sub redacţia
Limnologia sectorului românesc al Dunării. Ed. A
cademiei R.S.R., Bucureşti, 1967.
BUNESCU V. I. - Citev a . dat e cu privire la prezenta testaceelor (Rhizopoda,
Testacea) în solurile montane şi alpine din masivul Paring. St. solului,
.
1969, 7, 3, 50-57.
CIOBANU I. - Analize de polen in turba masivului Sernenic. Cluj, 1 946.
CIOBANU I.
Analiza polinică a turbe i de la Mluha (Munţii Apuseni). Con
trib. Bot-Univ. Babeş Cluj, fac. Şt. Nat. Geogr., Grăd. Bot„ 1968,
-

-

239-255.
7. CIOBANU I. - Cercetări polenanalitice în munţii Retezatului. Studia Univ. Ba
beş-BoJyai, 1 960, 2, 2, 46-65.
8. CIOBANU I.
Analiza polinică a turbei mlaşt inii Ruţ din munţi i Harghita.
Contrib. Bot., Cluj, 1960, 231-238.
9. CIOBANU I. - Analize de polen în turba unor mlaştini de pe cursul superior
al Someşului Cald. Contrib. Bot. Cluj, 1965, 283-298.
1 0. CIOBANU I.
Două mlaştini noi din munţii Apuseni. Contrib. Bot.. Cluj,
1 967, 77-83.
1 1 . CIOBANU I.
Analiza polinică a turbei din Mlohoşul de la Călăţele (Jud.
Cluj). Contrib. Bot., Cluj, 1968, 285-391 .
1 2. CIOBANU I., DIACONEASA B., ŞUTEU S . - Analiza polinică a tinovului
-

-

-

Tăul Muced ( comuna Romuli, raionul Năsăud, reg. Cluj). Studia Univ .
Babeş-Bolyai, ser. Biol., 1965, 2, 41-46.
13. COSMOVICI N. L. - Contribution a l'etud e de la faune protozoaire de la
Roumanie. Bull. Soc. Zool. France, 1912, 37, 205-2 1 1 .
1 4. COSMOVICI N. L . - Contribution a l'etude d e l a faune protozoaire de la
Roumanie. Ann. Sci. Univ. Jassy, 1912, 7, 260-266.
1 5. DADAY J.
A Magyarorszegi tavak halainak termeszetes tapwleka . A . Ma
gyaroszegi tavak mikroszk6pi ellatvilaga. Budapest, 1 879.
-

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

46

STOICA GODEANU

16. DADAY J. - Adatok a Retyezat Crustacea-faundjdnak ismeretehez. Term.
Fiiz., 1 883, 2, 41-73.
1 7. DADAY J. - Adatok a Szent Anna es Mohost6 fauncijdk ismeretehez. Koloszv.
orv .Term. Tud„ 1883, 5, 17-34.
V ber eine Polythalamie der Kochsaltztiimpel bei Deva in Sie
18. DADAY J.
benbilrgen. Zeitschr. wiss. Zool., 1884, 40, 465-480.
19. DADAY J. - Adatok Magyarorszeg edesvizi mikrosk6pos fauncijcinak ismere
Lehez. Term. Fuz., 1891 , 14, 16-31 .
20. DADAY J. - A. Mezosegi tavak mikrosk6pos dllatvilciga. Term. Fiiz„ 1 892, 15,
1-39 şi 1 66-207.
21. DECLOITRE L. - Le genre Englypha. Arch. Protistenk„ 1962, 1 06, 5 1-100.
22. DECLOITRE L. - Faune de France et d'Europe, manuscris C.N.R.S.
23. ENACEANU V. - Cercetări hidrobiologice şi piscicole în iazul Moara Dom
nească. Bul. I.C.P., 1950, 9, 1 , 1-31.
·

-

ENACEANU V.
Cont1·ibuţiuni l a studiul hidrobiologic-piscicol al regiunii
Matiţa-Merhei /Lopatna/ (Delta Dunării). Bui. I.C.P„ 1 953, 1 2 , 2, 21-43.
25. ENTZ G. - A Szamosfalvi s6st6ban elo gyoklabiiakr6l. Term. Fuz , 1 877, 1, 3,

!!4.

-

.

154-168.
26. ENTZ G. - Fauna Regni Hungariae. VI. Protozoa. Budapest, 1896.
27. GAUTHIER-LIEVRE L., THOMAS R. - Les genres Difflugia, Pentagonia,
28.
29.

30.
31.

Maghrebia et Hoogenraadia (Rhizopodes testacees) en Afrique. Arch.
Protistenk„ 1 958, 1 03, 1/2, 241-370.
GELEI J. von
Der Szent Anna See. Fold. Koz!., 1909, 37, 5/7, 97-1 1 8.
GRIMALSKI V.
Influenţa apelor de revărsare asupra stărei biologice a băl
ţilor din Delta Dunării. Rev. St. ,V. Adamachi", 1933, 19, 2/3, 77-83.
GRIMALSKI V. - Die Seen der im unteren Donaugebiet gelegenen St. Georg
Inseln. Notat. Biol., 1935, 3, 2/3, 17-77.
GRIMALSKI V. - Plankton der Deltagewiisser und seine Entwicklung . unter
dem Einfluss der Ameliorationsarbeiten. Jubilaumschrift „Gr. Antipa" ,
-

-

1938, 1-17.
32. GRIMALSKI V. - Zur Biologie der Balta Zagăn. Hydr;obiologisches und fis
chereiliches Studium. Bull . Sect. Se. Acad . Roum., 1938, 20, 7, 8-22.
33. GRIMALSKI V. - Die Myriophillumbioconose der Donaudeltagewiisser. Acad.
Rom. Bul. sect. se„ 1939, 21, 9/1 0, 225-230.
34. HUZUM I. V. - Contribuţiuni la studiul hranei la Unio pictorum L. şi la

Anodonta cygnaea Cuv. var. piscinalis din balta Zagăn în timpul
toamnei şi al iernii. An. Acad. Rom. Mem. Sect. St„ 1 940, III, 15,

389-396.
35. IONESCU E„ TELEGUŢ M. - Condiţiile hidrobiologice din lacul de acumulare
Buhui-Anina. Bul. l.C.P„ 1 965, 26, 1 , 5-14.
36. KERTESZ M. - cap. Fâ una î n BUNYTAY V. „A Nagyvaradikozlănsege es
me leg ell6vizek gorcsovi cillatvilaga". Nagyvârad Term„ 1 890, 5, 247268.·
37. KERETESZ M . - Biharvarmege cillatvilciga Nagyvarad premontrei fogimna
sium,Oradea, 1 90 1 , 1 05 pag.
38. LEONTE V. - Contribuţii la studiul hidrobiologic, chimic şi piscicol al grupu
39. LEPŞI
40. LEPŞI
4 1 . LEPŞI
42. LEPŞI

lui de ghioluri Purcelul, Caraşeu, Babineţ, Carenţi şi Coteţul din re
giunea Podul Roşu (Delta Dunării). Analele I.C.P„ 1947, 3, 48-79.
I. - Contribuţii la fauna infuzoriilor mlaştinilor de turbă de la Poiana
Stampei, in sud-vestul Bucovinei. Anuarul l ic. stat. „A. V laicu" O 
răştie, 1922, 3, 44-55.
I.
Ober das Oktober-plankton des Murăş (Marosch). Verh. Mitt. Sie
benb. Verh. Naturwiss. Hermannstadt, 1926, 75-76.
I. - Rhizopoden und Flagellaten salziger Binnengewiisser. Mikr. Na
turkde„ 1 929, 7, 3, 65-73.
I. - Despre protozoarele din apele sărate ale Romdniei. I-ul Congr.
Natur. România, Cluj, 1929, 246-269.
-

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

LISTA TESTACEELOR DIN ROMÂNIA

47

43. LEPŞI I . - Recherches preliminaires sur les protozoaires des torrents de Sinaia.
Publ. Soc. Nat. România, 1932, 10, 1-53.
44. LEPŞI I. - Zur Biologie des Siut-Ghiol. Buii. Sect . Se. Aoad. Roum„ 1 934.
16, 6/7, 1 35-146.
45. LEPŞI I. - Protozoen aus Boden und Laubstreu cines Eichenwaldes. Notat .
Bio!., 1948, 6, 1/2, 149-158.
46. LEPŞI I. - Testaceele din tinovul - rezervaţie de Za Poiana Stampei, raionul
Vatra Dornei. St. Cerc. St. Biol„ Agr„ Acad. Rom„ fii. Iaşi, 1957, 8, 2,
223-231.
47. LEPŞI I. - Protozoen aus dem anmoorigen Gebirgsee St. Anna in Rumariien.
Trav. Mus. Hist. Nat. „Gr. Antipa", 1 957, I, 73-1 10.
48. LEPŞI I. - Asupra testaceelor din eiteva tinoave băştinaşe (comunicare preli
minară). St. Cerc. Bio!., ser. Biol, Anim„ 1958, IO, 1, 45-49.
49. LEPŞI I. - Veber Thekamoben aus dem Hochmoor Mohos in Siebenbiirgen.
Trav. Mus. Hist. Hat. „Gr. Antipa", 1960, 2, 53-67.
50. LEPŞI I. - Contribuţii la cunoaşterea unor protozoare incoline din urnele
plantelor carnivore Nepenthes şi Sarracenia. St. Cerc. Biol., Cluj , 1962,
1 3, 2, 273-278.
5 1 . LEPŞI I. - Protozoologie. Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1965.
52. NEAGU-GODEANU M„ VASILIU V. G„ GODEANU S. - Contributions to
the knowledge of the Plankton from Obretin lake. Trav . Mus. Hist.
Nat. „Gr. Antipa" , 1968, 8, 2, 251-263.
53. POP E. - Contribuţii la istoria pădurilor din nordul Transilvaniei. Bul . Gr.
Bot„ Mus. Bot. Univ. Cluj, Timişoara, 1942, 22, 1/4, 1 01-177.
54. POP E. - Mlaştinile de turbă din R. P. Romdnă. Ed. Academiei R.P.R., Bucu
reşti, 1960.
55. POP E„ CIOBANU I. - Analize de polen în turba de la cotul Carpaţilor. Bul.
Univ. Babeş-Bolyai Cluj. ser. St. Nat„ 1957, 1, 1/2, 453-471 .
5(j. POP E., DIACONEASA B . , BOS°CAIU N.
Analiza polinică a turbei d e la
Tăul Negru (r. Lăpuş). Studia U n iv. Babeş-Bolyai Cluj, ser. Bio!., 1965,
1, 37-40.
57. ROBERT E. - Adatok a Gyekei-Katonai tocsoport zooplanktonajanak. ismere
tehez. A. Koloszv. Babeş-Bolyai egy. Kozl. Term. sor., Cluj, 1957, 2,
1/2, 289-301 .
51!. RODEWALD L.
Beitrag zur kenntnis der einflusses der Kaniile auf den
Mechanismus
der
Fischproduktion
der
Donaudeltaseen.
Analele
I.C.P.R., 1942, 1, 1, 115-186.
59. SPANDL H. - Wissenschaftliche Forschu.ngsergebnisse aus dem Gebiete der
u.nteren Donau und des Schwarzen Meeres. II. Die Silsswassermikro
fauna. Arch. Hydrobiol; 1926, 16, 528-604.
60. ŢUCULESCU I. - Biodinamica lacului Techirghiol. Biocenozele şi geneza nă
molu.lui. Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1965.
-

-

Kurl Murx 2 - BACAU - ROMÂNIA .

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

MUZEUL DE

I

Ş T I I N Ţ E L E N A T U RI I

STUDII ŞI COMUNICĂRI

-

1972

BACĂU

I

4 Q-S6

DATE PRIVIND CLADOCERELE DIN
APA LACULUI ROŞU
VASILE GHENCIU• VIRGIL TEODOSIU*

Zooplanctonul, reprezintă o altă comp-onentă importantă din struc
trua hidrobiologică a Lacului Roşu ( Carpaţii Orientali ) , situîndu-se în
general pe prima treaptă a consumatorilor. Dezvoltarea acestuia, este
condiţionată în acest lac de următorii factori : biotopi variaţi, biomasă
abundentă dată mai ales de producătorii primari, substanţă organică de
origină alohtonă şi autohtonă în cantitate relativ mare, condiţii hidro
fizice şi hidrochimice favorabile.
Dintre grupele care intră în componenţa zooplanctonului face parte
şi cel al Cladocerelor, care ridică interesante probleme de biologie,
adaptaţie, ecologie, speciaţie. Ele, j oacă rol important în relaţiile tro
fice din ecosostemele respective şi au mare valoare trofică sub raport
piscicol { 1 5, 1 5) .
1 n lucrarea d e faţă , s e prezintă unele aspecte calitative şi cantitati
ve privind Cladocerele din apa Lacului Roşu. Probele hidrobiologice au
fost colectate lunar în perioada martie 1 968 - decembrie 1 969 din sta
ţiile alese pe cele două braţe ale lacului şi prezentate în lucrări an
terioare (4, 5, 8, 9). Determinările de specii au fost efectuate de S t.
N e g r e a de la Institutul de Speologie „ Emil G. Rracoviţă" din Bucu
reşti, căruia îi aducem mulţumirile noastre ş i pe această cale.
Lucrarea se încadrează într-un studiu limnologie mai larg privind
Lacul Roşu, care se efectuează sub conducerea ştiinţifică a prof. dr. doc.
S. C ă r ă u ş u (4, 5, 1 2) .
ANALIZA DATELOR OBŢINUTE
In luna martie 1 968, în condiţiile persistenţii podului de ghiaţă nu
au fost găsite cladocere în probele analizate.
In luna mai 1 968, numărul cladocerilor a fost cuprins între 30&53.000 exemplare/m3• In zona Debarcaderului central ( locul de confluen�) Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi, I.C.P.P.D..
"') Str. Ştefan cel Mare, nr. 23, Fălticeni.
.C

-

cd.
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ţă a celor două br.a ţe), numărul maxim de cLadocere a fost de 1 5.000·
ex./m3, la „Stîncă" ( în zona centrală a br.aţului Oilor) .a fost de 1 0.000
ex.lm3, iar în zona cu Potamogeton (î n amonte de braţul Oilor) s-a găsit
valoarea de 7.000 ex./m3• In s taţi•a „ Suhard amonte" numărul maxim de
cladocere a fost de 53.000 ex.lm3, iar în apa pîrîului O ilor şi a Bicazului
valorile au fost de 300 ex./m3 şi respectiv de 2.200 ex. lm3.
Cladocerile din această lună, s-au dezvoltat în condiţiile stratifi
caţiei termice directe, spectru temperaturii apei pe verticală îngust, pH
apei sub 7, i ar n ivelul apei lacului a fost crescut în urma sporirii de
bitului afluenţilor din zona acestuia.
Faţă de luna aprilie ( cînd s-a pus în evidenţă puţine cladocere
(700 m3-) , în această perioadă, numărul acestor forme zooplanctonke a
crescut mult. Au fost puse în evidenţă următoarele specii : Bosmnia lon
girostris ( care domină numeric) , Chydorus sphaericus, Alona costala.
In luna iunie 1 968, numărul cladocerilor a variat între 1 .000 şi
1 70.000 ex./m3 (tabel 1 ) .

-

I

Tabel 1 . Cladocerile -din apa La•cului Roşu (numărlm3) iunie 1 968.

. .
A/d mcime
0,30 m
1
3
6
8,50

rcader
! Debacentral
I Stîncă I
c

400
710
370
1 00
20

1 70.000

I

Suhard
Potamogeton amonte
4,200
1 30.000

56.500

I

P.

.

Oilor

14.700

Numărul cel mai mare de cladocere a fost în staţiile din amonte
de pe cele două breţe ale lacului, iar speciHe determinate au fost ur
rr.. ă toarele : Bosmina longirostris ( specie dominantă), Chydorus sphaeci
cus ( cu un număr mare de indivizi), Acroperus harpae, Alona reclan
gula.
ln luna iulie 1 968, în condiţiile unor precipitaţii abundente căzute
în zona Lacului Roşu, numărul cladocerilor a fost mai mic şi. a v.ariat
intre 1 .900 şi 2.300 ex/m3• V.a lorile c e1e mai mari s-au pus .în evidenţă
tot în zonele din amonte ale celor două braţe cu macrofite. Formele j u
venile au fost în număr apreciabil de mare.
Dintre speciile determinate amintim următoarele : Bosmina Jongi
rostris (specie dominantă numeric) , Alona rec tangula, Alona costala,
Acroperus harpae, Ceriodaphnia pulche/la, ( sp ecie dominaintă numeric), .
Alona tenuicaudis ( care spre deosebire de A. rectangula nu realizează
densităţi numerice) , Chydorus sphaericus ( specie .abundentă mai ales în
zonele cu macrofite).
ln luna august ( 1 968) , număru·l cladoc.erilor a atins valori maxi me
mari, variind in general între 300 şi 1 96.000 ex. lm3 ( tabel 2) .
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Tabel 2 . Numărul cladocerilor (ex./m3) din apa Lacului Roşu, august 1 968
Adîncime
_
0,30 m
1
3
6
8,50

/ Debarcader centrali

Potamogeton

2.700
3.200
2.300
1 . 1 00
300

1 96.000
93.700

/ Suhard

1a monte

22.200
94.000

În probe au fost prezente următoarele specii : Alona rectangula,
Alona costata, Bosmina longirostris (abundentă în indivizi), Chydorus
splwericus, Ceriodaphnia pulchella (specie dominantă), Daphnia longis
pina.
In apa pîrîului Oilor ce trece prin bazine de retenţie, au fost de
term�nate 5 specii de dadocere, din care şi Acroperus harpae, Peracant
ha truncata şi Alona costala.
După acest maxim de vară, se înregistrează în lunile de roamnă
scăderea numerică a cladocerilor, avîntl lo·c şi unele maxime secundare.
Valorile maxime înregistrate au fost cuprinse în.tr.e 25.000 ex.fm3
( noiembrie) şi 5 1 .000 ex./ma { septembrie) .
In luna septembrie, în probele analizate au fost determinate pe
Jîngă speciile menţionate î n luna august şi Alona quadrangularis şi Ley
digia leydigi. In luna octombrie se menţine relativ aceiaşi diversitate
specifică, dar în luna noiembrie, la sfîrşitul perioadei de circu1'a ţie de
ioamnă a apei, au fost prezente în probele analizate, trei specii : Bos
mina longirostris, Chydorus sphaericus şi Acroperus harpae.
In lunile de iarnă, sub podul de ghiaţă, numărul cladocerilor a scă
zut mult faţă de perioadele analizate (;pînă la 1 00 ex./m3) . Speciile de
terminate au fost două : Chydorus sphaericus ( element dominant) şi
Bosmina longirostris.
In luna martie 1 969, tot în c ondiţiile persistenţii podului de ghiaţă,
numărul cladocerilor a crescut la valori mai mari, f.apt pus în evidenţă
�i în zona Debarcaderului central :
0,30 m - 200 ex./m3
1
300 "
3
- 3.000
6
600
8,50
250
ln luna aprilie şi mai ( 1 969) , valorHe înregistrate s-au menţinut tot
mici. In prima lună, în probe predomina specia Chydorus sphaericu ca
şi în martie, iar în mai au fost prez·ente următoarele specii : Bosmina
Jongirostris, Acroperus harpae şi Chydorus sphaericus.
ln lunile iunie şi iulie, diversitatea specifică a clado.c-eri.lor este
mai mare, deşi numărul lor nu depăşeşte 50.000 ex./m3, fapt ce ia coinds
.cu precipitaţii abundente şi persistente în zona La,c ului Roşu (tabel 3) .
„
„

„

·
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Tabel 3. Cladocerele din apa Lacului Roşu
(ex./m3)
1 4 iulie 1 969
-

Adîncime
0,30 m
1
3
6
8,50

Debarcader central
500
620
900
400
1 50

Po tamogeton
1 1 .000
29.500

La sfîrşitul acestei luni, în condiţii hidrologice mai bune, numărul
cladocerilor a fost mai mare (tabel 4 ).
Tabel 4. Cladocerele ( ex./m3) din a p a Lacului Roşu - 27 iunie 1 969.
Adincimea
0,30 m

Debarcader central
2.000 ex.
3.500
600
1 50

1

3
6

Potamogeton
50. 1 00
53.000

In ambele luni, a dominat numeric Chydorus sphaericu.s, fiind pre
zente şi următoarele specii : Simiocephalus exspin osus, Acroperus har
pae, Alona costata, Alona rectangula, Peracantha truncata.
In luna august ( 1 969), în condiţii meteorologi,c e şi hidrologice favo
rabile, numărul cladocerilor din apa Lacului Roşu aj unge la valori ma
xime, semnificative pentru lacurile mezotrofe - eutrofe. ( tabel 5) .
Tabel. 5. Numărul cladocerilor ( ex./m3) din aipa Lacului Roşu,
1 2 august 1 969.
Adîncime
0,30 m
1
3
6

/ Debarcader central / Stîncă / Potamogeton /
600
1 . 100
500
1 .500

4 . 1 00

64.000
78.000

Suhard amonte
56.000
75.000

In unele puncte din zonele cu macrofite, s -au găsi valori şi mai
mari, care au ajuns pînă la 320.000 ex.lm3, fapt · care pune în e\'idenţă
repartiţia inegală a z·ooplanctonului în cedrul lacului respectiv.
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Speciile determinate au fost următoarele : Alona guttata, Atona
costala, Alona rectangula, Alona tenuicaudis, Acroperus harpae, Bos
mina Iongirostris, ChYdorus sphaericus ( specie dominantă), Ceriodoph
nia pulcheIJa, Peracantha truncata, Simiocephalus exspinosus.
In luna septembrie 1 969, numărul cladocerilor se menţine relativ
ridicat, fapt constatat tot în zonele din · amonte ( tabel 6 ) . Au fost nu-·
meroase formele juvenile.
Tabel 5. Numărul cladocerilor ( ex./ m3) din apa Lacului Roşu,
septembrie 1 969.
Adîncime
0,30 m
1
3
6

I Debarcader central / Stîncă / Potam�geton /
2 1 .800
1 9.000
1 .300
5.000

42.000

6 1 .000
42.300

Suhard amonte
39.400
32.000

Diversitatea specifică a fost in această lună mai mică ca în august„
iar specia dominantă a fost Bosmina Iongirostris.
In luna octombrie ( 1 969), numărul cladocerilor din apa Lacului.
Roşu a variat între 200-42.200 ex./m3 ( tabel 6), iar în luna noiembrie„
Tabel 6.

umărul cladocerilor din apa Lacului Roşu octombrie 1 969'

Adîncime
0,30 m
1
3

6
3,50

/ Debarcader central
6.600
4.500
2.000
1 0 .000
6.500

Potamogeton
22.000
1 8.000

Suhard amonte
200
42.000

în prima decadă a acesteia, numărul acestora a fost cuprins intre 9. 50(}
ş i 34.000 ex./m3• In această din urmă lună, s-a menţinut un gr?:d m a i
mare <le diversitate specifică, prin următoarele specii : Alona ;'CO tata.
Alona rectangula, Acroperus harpO'e, Bosmina longirostris ( specie domi
nantă) , Chydorus sphaericus, Peracantha truncata, Simocephalus exspi
nosum, Leydigia Jeydigi.
In luna decembrie ( 1 969), în condiţiile stratificaţiei termice i n
verse, numărul cladocerilor a scăzut, fiind cuprins între 0-4.500 ex./mi.
A fost determinată o singură specie (Chydorus sphaericus).
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CONCLUZI I

1 . Cladocerele din apa L·acului Roşu sînt reprezentate prin specii
cuplanctonice (Daphnia Jongispina, Ceriodaphania pulchella, Bosmina
longiroslris), specii caracteristice fi.t ocenozelor şi p rezente în plancton
. (Sida crystallina, Simiocephalus exspinosus, Pleuroxus sp.) şi prin specii
eare sînt în general bentonice, d ar se găsesc în plancton (Alona• qua
drangularis, Chydorus sphaericus).
Dintre cladocere, sînt specii care aparţin faunei gla!Ciare de ames
tec, sîn t holarctice, cosmopolite şi beta mez-o saprobe.
2. Dintre speciile determinate, sînt dominante numeric următoa
rele : Bosmina Jongirostris, Chydorus sphaericus, iar uneor·i Ceriodaph
nia pulchella, Alona rectangula, Acroperus harpae.
3. Compoziţia ·specifică a c ladocerelor, variază în timpul unui an,
astfel încît, cea mai mare diversitate de specii se realizează in perioa
da stratificatiei termice d i recte şi chiar în perioad a circulaţiei de toam
nă. Speciile : Chydorus sphaericus şi Bosmina longirostris sînt în gene
ral p rezente tot timpul anului .
4. Sînt variaţii calitative de la o staţie la alta, astfel incit cele mai
multe specii au fost identificate în zonele cu macrofite. In toate staţiile
se întilnesc în mod deosebit următoarele specii : Chydorus sphaericus,
Bosmina Jongirostris, Ceriodaphnia pulchel/a, A croperus harpae.
5. Diferenţierea La·c ului Roşu în numeroşi biotopi şi biocenoze, se
reflC>ctă şi în variaţiile numerice ale cladocerilor din aceiaşi perioadă
de la o staţie la alta. Cel mai mare număr a fost găsit în general în
zonele cu macrofite de pe cele două braţe ale lacului.
Ritmul .e cologic anual al Lacului Roşu, se reflectă la rîndul său în
-vari,aţiile numerice ·ale cladocerelor de la o et•apă la alta a anului. Astfel,
valorile numerice cele mai mici sînt iarna şi în primele luni de primă
vară, cresc uşor la sfîrştiul primăverii şi începutul veri i, se ating cifre
maxime în lunile iulie - august şi chiar î n septembrie, după care va
lorile scad, în ultimele două luni de toamnă. Limitele <le variaţie sint
cuprinse între 0-320.000 ex./m3, înregistrîndu-se vara, v alori numerice
caracteristice lacurilor cu regim mezotrof - eutrof.
.
6. Datorită raporturilor pe care le are Lacul Roşu cu reţeaua hidro
, grafică, se observă variaţii importante în dinamica numerică a clado
cerilor datorită aportului masiv de apă prin afluenţi, în perioada cu
precipiaţii abundente (mai-iul ie) .
OBSERVATIONS SUR LES CLADOCERES DANS LE LACUL ROŞU
.

.

Resume

·

On presente, dans ce travail, Ies variations quantitatives du Cladoceres pendant la periode mars 1968
decembrie 1 969.
Les valeurs absolutes ont varie, pendant cette periode, entre 0-320.000 Clado·�eres/m3.
li y a des differences qualitatives et quantitatives, d'un station â une autre,
0.differences sensibles · dans le sens de la verticale aussi.
0

-
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Il y a des variations saisonnieres du Cladoceres (qualitatives et quantitatives).
sous l'influence des conditions hydrophysiques, hiydrochimiques et hydrobiologi
ques dans le Lacul Roş1;1 .
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GHIUŢÂ MIHAIU

Primele cercetări asupra zoocecidiilor j udeţului Bacău sînt datorate„
în primul rînd unui fiu al acestor meleaguri, vestitului profesor zoolog.
I . Bor·cea , care în studiile publicate ( 1 , 2, 3, 4) a făcut cunoscute, di.n
p�nct de vedere cecidologic, aceste ţinuturi, în întreaga Europă.
Aceste cercetări au fost completate apoi de Al. Borza şi M. Ghiuţă,
(5, 6), M. Brândză (7, 8, 9, 1 0) , M. Ghiuţă ( 1 2, 1 3), M. A. Ionescu ( 1 4) şi
P. Neacşu ( 1 5).
Contribuţiile acestor cercetători au arătat că flora şi fauna ceci
dologică a districtului Bacău, ca şi cea a ţării întregi prezintă mari ase
mănări cu cea central-europeică, însă cuprinde şi specii cecidogene CUJ
răspindire apuseană, mediteraniană, nordică şi chiar răsăriteană.
Pină la apariţia acestor contribuţiuni, din j udeţul Bacău au fost
descrise şi menţionate 1 08 Eriophyidoceddii şi 1 70 de alte zoocecidii.
Prezenta comunicare întregeşte acest număr, datorită ultimelor cer
cetări întreprinse de noi, completînd cu noi date fauna şi flora cecido-·
logică a j udeţului Bacău cît şi a ţinutului Moldovei.
Se menţionează ca noi în j udeţul Bacău următoarele zoocecidii :
Ceutorhynchus pleurostigma (Marscb.) pe Bra.ssica oleracea var. capi-·
tata alba L., Livrn juncorum (Latr.) pe Juncus co n glomeratus L. şi Ay-·
lax (Aulax) kerner i Wachtl. pe Nepeta cataria L.
Următoarele zoocecidii sînt menţionate pentru prima dată din ţi
nutul Moldovei : Andricus (Cynips) quercuscalicis Burgsd. � Q pe
Quercus robur L., Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rott. pe Po pu
Jus nigra L., Wachtliella persicariae L. pe Polygonwn amphibium L.f.
terestre Leyss, Dasyneura affinis Kffr. pe V iola odorata L., Dasyneura
sero tina Wtz. pe Hypericum perfora·tum L., Dasyneura uJmariae Bremi:
pe Filipendula ulmar iu L., Dasyneura iaimairei �fr. p e Lathyrus ado
ratus L., Smicronyx jungermanniae Reich. pe Cuscuta europaea L., Dasy") Calea Victoriei Nr. 21, Bl. C7, Ap. 34-Turda-:-Oprişani
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neura symphyli Rubs. peSymphylum otiicinale L., şi Mecinus collaris
·Germ. pe Plantago media L.,
Totalizînd Eriophyidocecidiile şi celelalte zoocecidii menţionate pi
uă în prezent în judeţul Bacău, plus cele 1 3 specii noi, menţionate pen
tru prima dată, în această comunicare, se aj unge la cifra de 29 1 specii
cecidogene, ceea ce dovedeşte o bogăţie destul de ridicată a faunei ce
cidologice a acestui district.
Ordinea adoptată în descrierea şi enumerarea cecidiilor, în această
comunicare este de astă dată, cea a plantelor gazde, în sistemul Flora
Republicii Socialiste România.

în cuprinsul prezentei comunicări am folosit următoarele prescur
·tări :
I. Bo. ( 1 , 2, 3, 4) nr. 1-351 - Borcea, Ioan ( 1 , 2, 3, 4) poziţii din biblografie şi
nr. J -351, numere sub care s!nt menţionate cecidiile.
Al. Bo. şi M. Gh. - C. Rom.
nr. 28, 38, 63, 76, 1 0 0
Borza, Al. şi Ghiuţă,
M ihail
Cecidotheca Romanica - (5, 6) poziţii din bibliografie şi nr. 28, 38, 63,
76 �i 100 numere sub care au fost editate cecidiile.
M. Bran. (7, 8, 9) nr. 1-2 1 7 = Brândză, Marcel (7, 8, 9) poziţii din bibliografie
·şi n r. 1-217, numere sub care sînt menţionate cecidiile.
M. Bran. (10) = C. Dac. = nr. 1-400 = Brândză, Marcel (10) Cecidotheca Dacica, nr. 1 -400, numere sub care sint editate cecidiile.
.
M. Gh. (12, 13) - nr.1 -99 şi 1-108 - Ghiuţă, Mihail (12, 13) poziţii din bibliogra
fie şi nr. 1 -99 şi 1-108, numere sub care sint citate cecidiile.
Ion. M. A. (14), pg. pg. etc = Ionescu, M. A. (14) poziţie din bibliografie şi
pg. pg. paginile unde sînt menţionate cecidii!e.
P. Neac. (15) nr. 1, 2, 5 etc = N�acşu, P. (15) poziţie din bibliografie şi nr. 1,
:!, 5, etc numere sub care sînt menţionaţi producătorii de cecidii.
=

=

=

II.

ENUMERAREA ZOOCECIDIILOR
Fam. Polypodiaceae
.l .

Craspedochaeta (Anthomyia) sig n ata (Brischke) pe Dryopteris filix
mas. ( L.) Schott. Athyrium filix femina ( L.) Rott şi Pteris
aquilina L.
Localităţi : Mănăstirea Caşin, Comăneşti, Palanca, I. Bo. ( 1 ) nr. 95 ;
Slănic-Moldova. M. Bran = C. Dac. = nr. 283 şi 284, sub Ant
homyia signala Brischke.
Fam. Pinaceae

:2. Cecidomyidă. Escherich et Wimmer, 1 903 în Allg. Zs. Ent. Neu
damm. t 8, p. 1 1 9- 1 22 ; Houard, 1 908, Les Zoocecidies t. I. p.
1 1 4 pe Abis alba Mill.
Localităţi : Slănic-Moldova, în p ădurile de pe muntele Dobru. M.
Bran. (7) nr. 69.
3. Sacchiphantes abietis '(L.) .pe Picea excelsa (Lam.) Link.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

�TUDIUL ZOOCECIDIILOR lN JUDEŢUL BACĂU

59•

Localităţi : Palanca, Comăneşti, Slănic-Moldova, Mănăstirea Caşin,.
I. Bo. ( 1 ) nr. 253, sub Adelges abie tis L.
4. Thecodiplosis brachyntern Schwagr. pe Pinus si/ve.stris L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran (9), nr. 204.
5. Petrova (Evetria) resinella ( L.) pe Pinus silvestris L.
Locahităţi : Comăneşti I. Bo. ( 1) nr. 249, sub Evetria resinelia' L.
Fam. Cupressaceae

6. Oligotrophus panteli Kffr. pe Juniperus communis L.
• Localităţi : Mănăstirea Caşin I. Bo. ( I ) nr. 1 54 ; Slănic-Moldova.
M. Bran. = C. Dac. = nr. 65.
Fam. Betulaceae

7. Contarinia carpini Kffr. pe Carpinus betulus L.
Localităţi : Imprejurimile municipiului Bacău. P. Neac. ( 1 5) nr. 6.
8. Contarini a corylina F. Lăw. pe Corylus avellana L.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Bereşti-Bistriţa L. Bo. ( 1 ) nr. 1 67, sub·
Stictodiplosis corylina Low. ipe Corylus avellana L.
9. Dasyneura alni (F. Lw) pe Alnus glutinosu .Gaertn.
Localităţi : Slănic-Moldova, M. · Bran
C. Dac. = nr. 1 38, sub·
Perrisia O'lni F. Lw.
=

Fam. Fagaceae

1 O. Mikiola fagi Harting pe Fagus silvatica L.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Mărgineni, Buhoci .
Mănăstirea Caşin, Qărmăneşti, Palanca I. Bo. ( 1 ) nr. 1 43 r
Slănic-Moldova. M. Bl'1an.
C. Dac.
nr. 286.
1 1 . Hartigiola annulipes Hant·ig pe Fagus silvatica L.
Localităţi : Mărgineni, Fîntînele, Mănăstirea Caşin, I. Bo. ( 1 ) nr.
1 45, sub Oligotrophus annulipes Har.tig ; Slănic-Moldova,
M. Br.an.
C. Dac.
nr. 64, sub Oligotrophus annulipes
Hartig.
1 2. Phegomyia fagicola ( Kffr.) pe Fagus silvatica L.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Mărgineni, Mănăstirea Caşin. I . Bo.
{ 1 ) nr. 1 50, s·ub Oligotrophus tagicolus Kffr. ; Slănic-Moldo
va, M. Bran = C. Dac. = nr. 1 401 sub Oligotraphus fagicolus.
Kffr.
1 3. Andricus (Cynips) quercuscalicis Burgsd �� pe Quercus robur L.
Localităţi : In resturi le de pădure de stejar, l a „ Locul Negru" co-·
muna Săuceşti.
=

=

=

=

Cecidie necitată din Moldova.
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16 0

Fisch. v . R. pe Quercus robur L.
Localităţi : In resturile de pădure de steja r, la „ L ocul Negru" co
muna Săuceşti. M. G h. ( 1 2) n r . 30.
1 5. Andricus (Cynips) aries ( Mayr) S? pe Quercurs robur L.
Localităţi : In resturile de pădure de stej ar, la „ Locul Negru " co
muna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 3 1 , sub Cynips aries Miayr. S?.
16. Andricus inilator Hartig S? cf' pe Quercus robur L., Q. petraea
( Matt.} Liebl. şi Q. pubescens WHld.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 )
nr. 1 78 ; în j udeţul Bacău. I on M. A. ( 14) p. 1 50, apuci Bor
cea ; în restu rile de pădure de stej ar, la „Locul Negru " co
muna Săuceşti. M. Gh. ( 12) . nr. 24.
:.1 7 . Andricus curvator H tg. S? <ţ
Cynips collaris Htg. = pe Quercus
petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L. şi Q. pubescens Willd.
Locali tă ţi : Fîntînele, Rac ova, Bereşti-Bistriţa, Letea-V.eche, Fara
oanj, Blăgeşti, Mănăstirea Gaşin. I. Bo. ( 1 ) ru-. 203, sub Cy
nips co/laris Htg., ; Î• n resturile de pădure de stejar, la „ Locul
Negru " comuna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 23.
J 8. Andricus toecundaitrix Htg. S? <? pe Quercus robur L., Q. petraea
( Matt.) Liebl. şi Q. pubescens WiHd.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Re.cova, Fîntînele, Blăgeşti, Mărgineni,
Letea-Veche, Buhoci, Caşin, Mănăstirea Caşin, Comăneşti. I.
Bo. ( 1 ) nr. 1 76, sub Andricus fecundatrix Htg. <ţ S? ; Rac ova.
Ion. M.A. ( 14) p. 1 48, apu:d BoTcea ; în resturile de pădure de
stej ar, la „Locul Negru" comuna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 22,
sub Andricus fecunda trix Htg. <ţ S?.
!1 9. Biorhiza pa/Jida (Oliv.) S?O' pe Quercus robur L., Q. pe lraea
(Matt.) Liebl. şi Q. pubescens Willd.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Valea Seacă, Fa
raoani, Buhoci, Tam aşi, Blăgeşti, Mănăstirea Caşin, oraşul
Gh. Gheorghiu-Dej , Moineşti, Luncani. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 97,
sub Biorhiza pallida pallida Oliv. ; �n j udeţul Bacău. Ion.
M. A. p. 98, a.pud Borcea ; în resturile de pădure de stejar,
la „Locul Negru " comuna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) , nr. 25, sub
Biorh iz a pallida 01i·v.
:20. Andricus (Cynips) kollari {Htg.) S? Q pe Quercus robur L., Q. pe
traea (Matt.) Liebl. şi Q. pubescens Willd.
Localităţi : Letea Veche, Buhoci, FîntÎinele, Bereşti-Bistriţa, Mă
năsHre.a. Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 24, sub Cynips Kollari Htg. ;
in judeţul Bacău. I on. M. A. ( 1 4) p. 1 09, sub Adleria Ko llari
Htg. apud Borcea ; in resturile de pădure de stejar, la „ Lo
cul Negru" comuna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 26, sub Cynips
Kolla.ri Htg.
1 4 . Helioze/la s tannella

=

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

STUDIUL ZOOCECJDIILOR !N JUDEŢUL BACAU

61

2 1 . Cynips (Diplolepis) quercusfolii L. � � p e Quercurs robur L. şi Q.
petraea ( Matt.) Liebl.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Racov a, Gîrleni, Fîntînele, Mărgineni,
Letea Veche, Buhoci, Faraoani, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 )
:nr. 223, sub Diplolepis quercus. - Jo/ii L . ; în judeţul Bacău.
Ion. M. A. ( 1 4) p. 84, apud Borcea ; în resturile de pădure de
stej ar la „Locul Negru" comuna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 27,
sub Diplolepis quercus folii L. ; Slănic-Moldova. M. Bran.
C. Dac. = nr . 364, sub Dryophanta folii Forst.
22. Cynips (DiploJepis) Jongiventris Htg. � d'
DiploJepis similis
Adler = pe Quercus petraea (Matt.) Liebl. şi Q. robur L.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Racova, Blăgeşti, Gîrleni, Fîntînele,
Mărgineni, Letea Veche, Buhoci, Faraoani, Mănăstirea Ca
şin. I. Bo. ( 1 ) nr. Q4 1 , sub Spathegaster simîlis Axil. ; :în res
turile de pădur de stej ar la „ Locul egru " comuna Său
ceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 28, sub Diplolepis Jongiventris Htg.
23. Neurolerus quercusbaccarum L. � d' pe Quercus robur L., Q . pe
traea (Matt.) Li bl. şi Q. pubescens Wdlld.
Localităţi : Racov a, Blăgeşti, Fîntînele, Letea Veche, Mărgineni,
Faraoani, Buhoci, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 229, sub
Neuroterus quercus - baccarum, quercus - baccarum L. ;
în j udeţul Bacău. fon. M. A. ( 1 4) p. 72, sub Neuroterus
(Spalhegasler) quercus - baccarum, quercus - baccarum
L. apud Borcea ; în resturile de pădure de stej ar, la „ Locu\
egru" comuna Săuceşti M. Gh. ( 1 2) nr. 29.
24 . Neuroterus numismalis ( Oliv) � d' = Neuroterus vesicator Sch
lectd. = pe Quercus pubescens Willd., Q. robw L. Q. pe
traea (Matt.) Liebl.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Racova, Blăgeşti, Mărgineni,
Letea Veche, Mănăstirea Ca.şin. I. Bo. ( 1 ) nr. 2 1 7, sub Cynips
vesicatrix Schlectd.
25. Newoterus numismalis Oliv. � � pe Quercus robur L., Q. petraea
(Matt.) Liebl. şi Q pubescens Willd.
Locali tă ţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Racova, Blăgeşti, Mărgineni,
Letea Veche, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 228 ; in j ude
ţul Bacău. Ion. M. A. ( 1 4) p. 75, sub Neuroterus (Spathegas
ter) numismalis (Fourcroy) apud Borcea.
26. Neuro terus quercusbaccmum i.. .<;ţ � = Neuroterus Jenticula
ris Oliv.
pe Quercus petraea ( Matt.) Liebl.„ Q. robur L. şi
Q. pubescens Willd.
Localităţi : Racova, Blăgeşti, Fîntînele, Mărgineni, Faraoani, Bu
hoci, Letca Veche, Mănăsti rea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 22 1 , sub
Diplolepis Jenticularis Oliv. ; în j udeţul Bacău. Ion M. A. ( 1 4)
p. 73 sub Neuroterus (Spathegaster) quercus - baccarum
quercus - baccarum L. ap.ud Borcea .
=

=

=
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27. Neuroterus fumipennis Htg. 9 � pe Quercus robur L., Q. petraea
(Mat t.) Uebl. şi Q. pubescens Willd.
Localităţi : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 224 ; în judeţul Bacău.
Ion M. A. ( 1 4) p. 68, a pud Borcea.
28. Neuroterus fumipennis Htg. � d' = Neuroterus tricolor Htg. = pe
Quercu� petraea ( Matt.) Liebl., Q. robur L. şi Q. pubescens
Willd .
Localităti : Mănăstirea Caşin I . Bo. / 1 /, nr. 230 ; în judeţul Bacău.
Ion M. A. ( 1 4) p. 67, apud Borcea.
29. Cynips (Diplolepis) agama Htg. 9 S? 'pe Quercus robur L. şi Q.
petraea (Matt.) Liebl.
Localităţi : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 nr. 2 1 9, sub Diplo/epis
agama Htg.
30. Cynips (Diplolepis) divisa Htg. 96'
Cyn ips verrucosa S c l l l c 
<ehdl.
pe Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L. şi Q.
pubescens Willd.
Localităţi : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 243, sub Spathegaster
verrucosus Schlechdl.
3 1 . Cynips (Diplolepis) divisa Htg. � 9 pe Quercus robur L., Q. pe
traea (Matt.) Liebl. şi Q. pubescens Willd.
Localităţi : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 220, sub Diplolepis di
visa Htg. ; în judeţul Bacău. Ion. M. A. ( 1 4) p. 86. apud
Borcea.
32. Cynips (Diplolepis) longiventris Htg. S? 9 pe Quercus petraea
(Matt.) Liebl. şi Q. robur L.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Ra·c ova, Blăgeşti, Gîrleni, Fîntînele,
Mărgineni, Letea Veche, Buhoci, Faraoani, Mănăstirea Ca
şin. I. Bo. ( 1 ) nr. 222, sub Diplolepis Jongiventris Htg. ; :in
j udeţul B.aic ău. Ion M. A. ( 14) p. 86, .s ub Cynips Jongiventris
Htg., apud Borcea.
33. Cyniips quercusfolii L. 9 d' = Diplolepis taschenbergi Sch
lechtd. = pe Quercus robur L. şi Q. petraea (Matt.} Liebl.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Racova, Gîrleni, Fîntînele, Mărgineni,
Letea V.eche, Buhoci, Faraoani, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 )
nr. 242, sub Spathegaster taschenbergi Schlechtd.
34. MacrodipJosis dryobia F. Low pe Quercus robur L., Q. petrea
(Matt.) Liebl., Q. pubescens Willd. şi Q. sp.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Racova, Fîntînele, Mănăstirea Caşin.
I. Bo. ( 1 ) nr. 1 40 ;
împrejurimile municipiului Bacău. P.
eac. ( 1 5} nr. 1 .
3� Synophrus politus Htg. 96' pe Q.uercus pe traea (Mtt.) Liebl. şi
Q. cerris L.
Localităţi : Letea Veche, Buhoci, Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( l )
nr. 244.
=

=
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36. Andricus . marginalis Schlechtd. <i? S? pe Quercus petraea (Matt.)
Liebl. şi O. robur L.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 79 ; în judeţul
B,acău. Ion M. A. ( 1 4) p. 1 6 1 , 1sub Andricus marginalis Sch
lechtd. apud Borcea.
37. Macradiplosis volvens Kff. pe Quercus sp.
Localităţi : I mprej urimile municipiului Bacău. P. Nea'C. / 1 5/ nr. 2.
38. Andricus callidoma Ha.rtig S? d' = Andricus cirratus Ad1er = pe
Quercus petraea {Matt.) Ue1b l. ş i Q. robur L. ·
Localităţile : Fîntînele, Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 72.
39. Andricus callidoma Htg. <i?S? pe Quercus robw L. şi Q. petraea
'·
( Matt.) Liebl.
Localităţi : Fintînele, Mănăstirea Caşin I . Bo. ( 1 ) m . 1 70 ; în jude
ţul Bacău. Ion M. A. ( 1 4) ip. 1 58, ::mb Andricus callidoma
Htg. apud Borcea.
40. Andricus curvator Htg. i;j? d' pe Quercus petraea (Matt.) Llebl. , Q.
robur L. şi Q. pubescens WiUd.
Localităţi : Fîntînele, Racova, Bereşti-Bistriţa, Letea Veche, F a
r-ao ani, Blăgeşti, Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 74, sub An
dricus curvator curvator Htg. ; în j uideţul Bacău. Ion M. A.
( 1 4) p. 1 54, apud Borcea.
4 1 . Andricus ostrea Htg. cţS? pe Quercus petraea (Mlatt.) Li eb l . , O. robur
L şi Q. pubescens Willd.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, flntînele, Raoova, Mărgineni, Faria
oani, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 8 1 ; în judeţul Bacău.
Ion M. A. ( 1 4) p. 1 50. apud Borcea.
42. Andricus ostrea Ginaud Q d' = Neuroterus iurunculus Bei j . = p e
Quercus petraea ( Matt.) Liebl., Q. . robur L . ş i Q . pubescens
vVilld .
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Racovia, Mărgineni, Fara
oani, Mănăstirea Caşin, I. Bo. ( 1 ) nr. 225.
43. Andricus fecundatix Hartig Q d'
Andricus pilosus Adler = pe
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q. rob·ur ir.. ş i Q. pubescens
Willd.
Loc a l i tăţi : Bereşti-Bistriţa, Racova, Fîntînele, Blă,geşti, Mărgineni,
Letea Veche, Buhoci, Caşin, Mănăstirea Caşin-, Comăneşti. I.
Bo. --( 1 ) nr. 1 83, sub Andricus pilosus A.d ler.
44. Andricus quercusradicis Fabr. � � pe Quercus petraea (Matt. )
Liebl., Q. pubescens wma. ş i Q . robur L.
Localii.ăţi : Bereşti-Bistriţa. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 94, sub Andricus que'r cus
radicis, quercus radicis Fa1b r. '
45. Andricus quercusradicis Fabr. � d' = Andricus triliniatus Htg.
rpe Quercus petraea ( Matt.) UebL, Q. pubesce ns W i lld . şi
Q. robur L.
Localităţi : B ereşti-Bis1riţa I . Bo. " ( 1 ) nr. 1 9 1 , tSub Andricus trilinia
tus Htg. ; !În judeţiul Bacău. Ion M. ·A . { 1 4) p. 1 46, ,sub Andri
cus q1:1.ercus radicis, quercus radicis (F.) , ia.pud Bare.e a.
•.

=

···
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46. Andricus testacejpes Htg. �� = Andricus sieboldi Htg. = pe
Quercus robur L.
Lo:oaLităţi : Bereşti-Bilstriţa, Fîntînele. I . Bo. ( 1 ) nr. 2 1 4, sub Andri
cus sieboldi Htg.
47. Andricus testaceipes Htg. �d' pe Quercus robur L., Q. cerris L.,
Q. dalechampii Ten . şi Q. pubescens WHld.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Fîntînele I . Bo. ( 1 ) nr. 1 90, sub A ndri
cus testaceipes, testaceipes Htg. ; !În judeţul Bacău, Ion. M. A.
( 1 4) p . .1 45, sub An.dric us testaceipes testaceipes Htg., apuci
Borcea.
48. Andr.icus (Cynips guercustozae (B'OS.C.)l � = Adleria guercus
tozae (Bose.)
pe Quercus petraea ( Matt.} Uehl., Q. robur
L. şi Q. pubescens Willd.
Locailităţi : Mănăstirea Oaşin. I. iBo. { 1 } nr. !2 1•5, sub Cynips tozae
Bose.
49. Andricus (Cynips) lignicola Htg. �� p e Quercus robur L., Q. pe
traea ( Matt.) Liebl. şi Q. pubescens W�Hd.
Locail ităţi : Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) . nr. 2 1 2, sub Cy n ips ligni
cola Hartig ; în Judeţul 1Baicău. Ion M. 'A. 1( 14) p. 1.1 1 , sub
Adleria lignicola Htg. ,apud Boncea.
50. Biorhfaa pallida Oliv. �� = Biorhiza aptera Bose. = · pe Quercus
robur L., Q. pe traea (Matt.) Liebl. şi Q. pubescens Wtl::tid.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa, Fîntînele , V�ea Seacă, Fa
raoani, Tamaşi, Blăgeşti, Mănăstirea Caşin, oraşul Gh.
Gbeorghi11-Dej, Moineşti, Luncani, I. Bo. ( 1 ) nr. 1 96, sub
Biorhiza aptera B os'C.
=

Fam. Salicaceae

.91 .. Camarotoscena (Paurocephala, Rhinocola) speciosa (Flor.) pe
Populus alba L. ş i P . nigra L.
Localităţi : în lunca de pe malul drept al Siretului, în dreptul sa
tului Cos tei - Săuceşti şi Holt - Letea Veche. M. Gh. ( 1 2)
nr. 3 şi 9 sub RhinocoJa· speciosa Fltor.
52. H armandia globuli Ri1rbs. ipe Populus tremula L.
Loca'lităţi : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 32.
53. Harmandia loewi Rii-bs . pe Populus tremula L.
Localităţi : la Mănăstirea Caşin pe pîrîul Prisăcii. I. Bo. ( 1 ) nr. 133.
54. Pemphigus bursarius L. pe Populus nigra L., P. nigra var italica
Dur oi.
Localităţi : Racova, Fintînel.e, Bacău, Letea Veche, Mănăstirea
Caşin, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej , Comăneşti, Palanca. · r . Bo
( 1 ), nr. 309 ; în lunca de pe mal'll l drept al Siretului în drep
tul satului Cost-ei - Săuceşti şi Halt = Letea Veche. M. Gh.
( 1 2) nr. 4.
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55. Pemphigus marsupialis Courch. = generaţia de primăvară a lui
Pemphigus iilagin is Fonsc.
pe Populus nigra L. şi P. nigra
var. italica Durai.
L oc alităţi : Racovra, Fîntînele, B ac ău , Letea Veche, Mănăstirea
Caşin, oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comăneşti, Palanca.
I. BO. ( 1 ) nr. 3 1 1 ; în lunca de pe malul drept al Siretului în
d reptul satelor Costei - Săuceşti şi Holt - Letea Veche.
M. Gh. ( 1 2) nr. 56-57.
56. Pemphigus (Pemphiginus) populi Courch. pe Populus nigra L.
Localităţi : Fintînele I. Bo. ( 1 } nr. 3 1 2.
57. Pemphigus pyriformis Li<:test = Pemphigus bursarius L. pc Populus
nigra L. şi P. nigra var. i talica Duroi.
Localităţi : R.aicov1a , FîntîneJe, Bacău, Bereşti-Bistr·iţa, Letea Ve-che,
Buhoci, Mănăstirea Caşin, oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej ,
Comăneş-ti, Palanca. I . BO. ( 1 ) nr. 3 1 1 ; în lunca de pe malul
rdrept al Sir.etuJui rÎn dreptul satelor Costei - Său.ceşti şi Ho'lt
- Le-tea Veche. M . Gh. ( 1 2) nr. 5.
58. Pemphigus protospirae Lichtst. pe Populus nigra L. şi P. nigra var.
i talica Duroi.
Localităţi : Racova, Fîntinele, Bacău, Letea Veche,
Mănăstirea
Ca.şin, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej, Comăneşti, Palanca. I. Bo.
( l ) nr. 3 1 3.
59. Pemphigus spirothecae Pass. pe Populus nigra L. şi P. n igra var.
italica Duroi.
Localităţi : Racov.a, Fintînele, Bacău , Letea Veche,
M ănăstirea
Caşin, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej, Comăneş ti, Palanca. I. Bo.
( 1 ) nr. 3 1 5 ; în lunca d e pe m alul drept al Siretului în drep 
t u l satelo r Costei - Săuceşti ş i H o l t - Letea Veche. M. G h .
( 1 2) n r . 6 .
6 0 . Saperda popu/nea L. pe Populus alba L., P. tremula L., P. nigra
L., x P. canescens Smith şi P. nigra vrar. i talica Duroi .
Localităţi : Fîntînele I . Bo. ( 1 ) nr. 93 ; în lunca de pe m alul drept
al Siretului în dreptul satelor Costei - Săuc şti şi H olt Letea Veche M. Gh. ( 1 2) nr. 8.
6 1 . Harmandia cavemosa RUbs. pe Populus tremula L.
Localităţi : Palanca, pe pîrîul Prisăcii la Mănăsti rea Caşin. I . Bo.
( 1 ) nr. 1 3 1 ; Slăni c Moldova. M. Bran.
C. Dac. = nr. 40.
62. Stigmella (Dichtiria, Nepticula) t urbidella (H. S ch.) p e Populus
alba L.
LocaJităti : în Iun.ca de pe malul drept aJ Siretului, în dreptul sa
telor Costei - Săuceşti şi Holt - Letea V che. M. Gh. ( 1 2)
nr. 2, sub Nepticula turbidella Zell.
63. Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rott. p e PopuJus nigra L.
satului
Localităţi : Pădurea de pe stînga Siretului în
dreptul
Schineni - Săuceşti.
Cecidie necitată din Moldova.
=

=
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64. Euura testaceipes Zaidd. pe Salix fragilis L.
Localităţi : Lunca de pe malul d rept al Siretului, în dreptul satelor
Castei - Săuceşti şi Ho'lt - Letea Veche. M. Gh. ( 1 2) nr. 1 2.
65. Pontania viminalis L. = Pontania salicis Christ. = !pe Salix fra
gilis L, S. alba L., S. triandca L., 1S. daiphnoides Vill'., S. ci
nerea i L. , S. 11,entandw L . , S. aurita L., S. viminalis L. şi S.
p u rpurea L.
Localităţi : Racova, Gîrleni, Fîntînele, Letea Veche, Buhoci, Tîrgu
Ocna, ; Comăneşti, Pialanoa. I. IBo. ( 1 ) m. Q33, sub Pontania
salicis Christ.
66. Laspeyresia servillana (Dup.) pe Salix aurita L., S. purpurea : L.•
S . inca na Schr. şi S. viminalis L.
Localităţi : în lunca Bistriţei de lingă podul Lespezi. I. Bo. ( 1) nr.
252, sub Gcapholi ta· servilleana Dup.
67. Rhobdophaga marginemtorquens ( Bremi) p e Salix viminalis L., S.
aurita L., şi. S. triandca L.
Localităţi : în lunca Bistriţei de la podul Lespezi şi la Letea Veche.
I. Bo. ( 1 ) , ru. 1 1 6, sub Dasyneuca marginemtorquens Winn . ;
Slănic M oldova . M . Bran. = C. Dac. = nr. 33 1 , sub Perrisia
marginemtorquens Winn.
68. l teomyia capreae Winn. pe Salix caprea L.
Localităţi : Mărgineni, Fîntînele, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr.
1 47, sub Oligotrophus capreae Winn.
69. lteomyia major Kffr. pe Salix caprea L.
Localităţi : între Mărgineni şi Fîntinele. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 48, sub
Oligotrophus capreae Winn. var. major Kieff.
70. Rabdophaga albipennis Winn. pe Salix L.
Localităţi : în lunca Bistriţei de lingă podul Lespezi. I. Bo. ( 1 ) nr.
1 58.
7 1 . Pontania proxima Lepel. = Pontania capreae L . = pe Salix ira
gilis L., S. caprea L., S. alba L11 S. triandr.a L., S. cinerea L. ,
S. pentandra L., S. aurita L., S. purpurea L. şi S. viminalis L.
Loi:alităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa, Fîntinele, Letea Veche, Buhoci,
Mărgineni, Mănăstirea Caşin, Comăneşti, Palanca. I. B o ( 1 )
nr. 232. ; Lunca d e p e malul drept a l Siretului , î n dreptul
satelor Castei - Săuceşti şi H olt - Letea Veche. M. Gh.
( 1 2) nr. 13, sub Pontan ia capreae L.
72. Rhobdop[laga salicis Schrank pe Salix caprea L., '. S. viminalis L.,
S. aurita L. şi S . purpurea L.
Localităti : în lU01ca Bistriţei, lîngă p odul Lespezi, Com ăneşti, Mă
năstirea Caşin I. Bo. ( 1 ) nr. 1 63.
73 . Rhabdophaga (HeJ icomyia) saliciperda (Dufom) . pe Salix fragilis
L., S. alba L., şi S. triandca L.
Localităţi : în lunca Siretului de lingă Buhoci. I . B o . ( 1 ) m. 1 62,
sub Rhabdophaga saliciperda Dufour ; ân lunga Bistriţei a
p roape de satul Bogdan Vodă - Săuceşti Al. Bo. şi M . Gh.
= C. Rom. = nr. 63, . sub H elicomyia saliciperda Dufour.
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74. Pontania vesicalor Brem�, pe Sa/ix purpurea L. :şi S. viminalis L.
Localităţi : Racova, Gîrleni, Fîntînele, Letea Veche, pe malul pi
ri•ului Caşin şi al Trotuşului la Caşin şi Comăneşti. I. Bo. ( 1 )
nr. 234 ; î n lunca de p e ma'lul drept al Siretului, î n dreptul
satelor Costei - Săuceşti şi Holt - Letea Veche ; în lunca
Bistriţei la podul C.F.R. Bacău - Roman şi satul Şerbăneşti.
M. Gh. ( 1 2) nr. 1 6.
75. Rhobdophaga he terobia H. Low. pe Salix triandra L., S. purpurea
L., şi S. Jragilis L.
Localităţi : în lunca de pe malul stîng al Bistriţei, lîngă podul de
la Lespezi, Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 59 ; în lunca de
pe malul drept al Siretului, în dreptul satelor Costei - Său
ceşti şi Holt - Letea Veche ; în lunca Bistriţei la podul
C.F.R. Bacău - Roman şi satul Şerbăneşti. M. Gb. ( 1 2) nr.
15 şi 1 7.
76. Rhabdophaga rosaria H. Low. pe Salix purpurea L., S. alba L., S.
aurita L., S. caprea L., S. cinerea L., S. triandra L. şi Salix sp.
Localităţi : Letea Veche, Buhoci, Racova, Fîntînele. I. Bo. ( 1) nr.
1 6 1 ; in lunca de pe malul drept al Siretului, în dreptul sate
lor Castei - Săuceş,ti şi Holt - Letea Veche ; în lunca
Bistriţei la podul C.F.R. Bacău - Roman şi satul Şerbăneşti.
M. Gh. ( 1 2) nr. 1 4 sub Rhobdophaga rosruia L. ; în judeţul
Bacău. P. Neac. ( 1 5) nr. 20, apud Ghiuţă ; Comăneşti. M.
Bran. = C. Dac. = nr. 333.
77. Lepidoptere, Bou.ard, 1 908, Les Zoocecidies. T. I. p. 1 4 1 , S. 44 ;
I
Kieffer, 1 90 1 - 1 902, Sinopsis des Zoocecidies, p. 485, pe
Salix caprea L. şi S. viminalis L.
Descriere : Pe ramuri tinerce de iovă şi de mlajă, umflături
lemnoase avind mărimea unei alune, sau a unei nuci, cu
loarea acestui lemn anormal galbenă sau brună, cu supra
faţa netedă sau neregulată.
în măduva ramurii sau în acest lemn a·normal b galerie cu
o larvă tipică de lepidopter, de culoare gălbu ie, cu capul
brun şi puţin păroasă (Borcea) .
Local ităţi : în lunca Bistriţei de Ungă p odul Lespezi. I . Bo. ( 1 ) nr.
252.
78. Rhabdophaga terminalis (H. Low) pe Salix fragilis L.
Docalităţi : Slănk Moldova. M. Bran {7) nr. ·1 1 3, sub Perrisia ter
minalis H. Low. ; în lunca de pe malul drept al Siretului, în
dreptu l satelor Castei - Săuceşti şi Holt - Letea Veche.
M. Gh. ( 1 2) nr. 1 0, sub Perrisia terminalis H. Low.
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Fam. Ulmaceae

79. Kaltenbachiella (Gobaishia) pallida H ald. pe Ulmus foliacea Gilib.
Localităţi : în lunca Siretului aproape de satul Castei - Săuceşti.
Al. B o şi M. G h·.
C. Rom. =m. 7 6 ; î.n lunca Bistriţei în
apropierea podulu i C.F.R. Bacău - Roman, p e stînga Bis
triţei - Săuceşti ş i lunca satelor Costei - Săuceşiti ş i Holt
- Letea Veche, pe dreapta Siretului. M . Gh. ( 1 2) nr. 35, sub
Tetraneura palli da Hald.
80. Schizoneura (Eriosoma) Januginosa Htg. pe Ulmus foliacea Gilib.
Localităţi : Racova, Bereşti-B istriţa, Fîntînele, Mănăstirea Caşin.
I . Bo ( 1 ) nr. 328, sub Schizoneura lanuginosa Htg. ; în �un
ea Bistriţei în apropierea p odului C.F.R. Bacău - Roman,
pe stînga Bistriţei - Săuceşti şi în lunca satelor Costei Săuceşti şi Holt - Letea Veche, pe dreapta Siretului. M .
G h . ( 1 2) , n r . 34, s ub Schizon eura lanuginosa Htg.
8 1 . Schizoneura (Eriosoma) ulmi L. pe Ulmus foliacea G ilib.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa, Fîntînele, Mănăstirea Caşin.
I . Bo. ( 1 ) nr. 330, sub Schizoneura ulmi L. ; m lunca Bistriţei
în apropierea p odului C .F.R. Bacău - Roman, p e stînga Bis
triţei ; în lunca satelor Costei - Săuceşti şi Holt - Letea
Veche, p e dreapta Siretului . M. Gh. ( 1 2) nr. 33, sub Schi
zoneura ulmi L.
82. Byrsocrypta (Tetraneura) ulmi (L.) pe Ulmus foliacea Gilib.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 336,
sub Tetraneura ulmi De Geer. ; în lunca Bistriţei în iapropie
rea podului C.F.R. Bacău - Roman, pe stînga Bistriţe i ; în
lunca satelor Costei - Săuceşti şi H olt - Letea Vech�, pe
dreapta Siretului. M. Gh. ( 1 2) nr. 32, sub Tetraneura ulmi
Deg .
=

Fam. Urticaceae
83. Dasyn eura urticae Perris pe Urtica dioica L. şi U. urens L.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Bereşti-Bistriţa. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 29 ;
î n j u deţul Bacău. P. Neac ( 1 5) nr. 43, apud Ghiuţă ; la „ Lu
·
tărie" şi în satul Bogdan Vodă din c omuna Săuceşti. M . Gh.
( 1 2) nr. 36, sub Perrisia urticae Perris ; S'lăJilic Moldova. M.
Bran.
C. Dac.
nr. 275, sub Perrisi a urticae Perris.
84. Dasyneura dioicae Riibs. p e Urtica dioica L.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 1 2.
85. Trioza urticae L. pe Urtica dioica L. ·
Localităţi : la „ Lutărie" ş i în sa•tul Bogdan Vodă din c omuna Său
ceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 37, su:b Trioza urticae Perris.
=

=
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Fam, Polygonaceae

.86. Wachtliella persicariae

tre Leyss.

(L.) pe Polygonum amphibium L. f. terres

Localităţi : pe ogoarele comunei Săuceşti „La DwnO'aia " , locuri
umede.
Cecidie necitată din Moldova.
Fam. Caryophyllaceae
87. Trioza ceras tii L. pe Cerastium caespitosum Gilib.

Localităţi : Slănic Moldova. M. Bran.

=

C. Dac.

=

nr. 1 96.

Fam. Euphorbiaceae
.88. Dasyneura subpa t ula Bremi pe Euphorbia amygdaloides L., E. cy
parissias L. şi E. virgata W. et Kit.

Localităţi : Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 23 ; în l unca Bistriţei
la p odul C.F.R. Bacău - Roman Şi în păşunea satelor Castei
- Săuceşti şi Halt - Letea Veche, pe malul drept al Sire
tului. M. Gh. ( 1 2) nr. 58 ; Slănic Moldova. M. Bran. = C.
D ac. = nr. 276, sub Perrisia subpatula Bremi.
89. Bayeria capitigena (Bremi) pe Euphorbia cyparissias L.
Localităţi : R acova, Mănăstirea Caşin, Comăneşti, Palanca. I . Bo.
( 1 ) nr. 1 1 0, sub Dasyneura capitigena Bremi ; în lunca B is
triţei 1la podul C.F.R. Bacău - Roman şi în p ăşunea satelor
Castei - Săuceşti şi Halt - Letea Veche M. Gh. ( 1 2) nr.
59 ; împrejurimile municipiului Bacău. P. Neac. ( 1 5) nr. 1 3,
apud Borcea.
90. Dasyneura lăewi (Mik) pe Euphorbia seguieriana N eck. şi E. e
sula L.
Localităţi : Tîrgu Ocna, în vecinătatea Salinelor. M. Bran (7) nr.
1 1 0, sub Perrisia Jăewi Mik.
9 1 . ? Dasyneu.ra sp. Mik. Mik, 1 894, în W.iener Ent. Ztg, t. 1 3, p. 297 ;
Baldrati, 1 900, în ouvo Giorn. bot. ital. ( Firenze) t. 7, p .
46, no. 99 ; Houard, 1 908, Les Zoocecidies, t . II, p. 66 1 , nr.
3868. p-e Euphorbia amygdaloides L.
Localităţi : Sil ănoic Moldova. M. Brian (7) nr. 1 1 2, sub Perrisia M ik
sp. ?
Fam. Ranunculaceae

92. Dasyneura ranunculi Bremi pe Ranunculus polyanthemos L.
Localităţi : Slănic Moldova. M. Bran. = C. Dac. = nr. 1 82, sub
Perrisia ranunculi Bremi.
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Fam. Cruciferae

93. Dasyneura sisymbrii Schrk. pe Ro r i p a silve s t ris ( L. ) Bess.
Localităţi : la podul C.F.R. Bacău - Roman, în lunca de pe stînga
Bistriţei. M. Gh. ( 1 2) nr. 38.
94. Contarinia nasturtii Kf.fr. = Con larinia rudera/ i s Kffr . = pc S ysim
brium loeselii Yusl.
Localităţi : la „ Lutărie" în comuna S ă uc eşt i M. Gh . ( 1 2) nr . 39,
sub Con tarinia ruderalis Kffr.
95. Ceu torhynchus pleurostigma (Marsh.) pe Bra s s ic a o/eracea L. var.
capitata alba L.
Localităţi : în grădinile de zarzavat d i n comuna Săuceşti, pe ră
dăcinile de varză albă.
Cecidie necitată în judeţul Bacău
Fam. Violaceae

96. Dasyneura atiinis Kffr. pe V iola adorata L.
Localităţi : în resturile de pădure a satului Schineni - Săuceşti.
Cecidie necitată din Moldova.
Fam. Hypericaceae

97. Dasyneura serotina w.tz. p e Hypericwn perfoar l u m L.
Localităţi : păşunea . comunei Săuceşti, pe stînga Siretului.
Cecidie necitată din Moldova.
Fam. Saxifragaceae

98. Cecidomydă. Thomas, 1 892, -în R€ial.sch. Progymn. zu Oh.rdruf.r
Geisenheyner in Allg. Zs. Ent. Neudamm t. 7, p. 307 ; Houard,
1 908, Les Zoocecidies. t. I, p. 489 nr. 2790 ; H. Ross, 1 9 1 1 , Die
Pflan.zengallen, p. 250 nr. 1 594, pe Ribes grossu.laria L. t. spi··
nosissimum (BerL) .
Frunzele arbustului prezintă uneori formă de cornet. In
acest oaz, frunzele s e îndreaptă în sus, se cutează, iar baza ei
se îngroaşă oonsiderabiil, luînd î n această d i n urmă porţiune,.
consistenţă cărnoasă. O pilozitate mai abundentă decît cea
normală, a·coperă cecidia. In interior mai multe larve, la în
ceput albe, apoi roze şi la urmă galbene (Brândz ă) .
LocaHtăţi : Valea Ciobănaşului îrn comuna Asău. M. Bran. (7}·
nr. 7 1 .
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Fam. Rosaceae
99. DasYneura mali Kffr. p e Malus silvestris ( L.) Mill.
Localităţi : Fîntinele, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 1 5.
1 00. Dasyneura u.Jmariae Bremi p e Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Localităţi : în resturile de pădure a satului Schineni - ·Săuceşti
p e malul drept al SiretuLu1i , locuri umede.
.· ,

Cecidie necitată din Moldova.
1 0 1 . Wach tliella rosarum ( Hardy) . pe Rosa centifolia L., R. canina „L. ,
R. alpina L., R. dumetorum Thuill. şi R. spinosissima L.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Ba1c ău, Letea Veche,
Comăneşti,
Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 20, sub Dasyneura rosarum
Hardy ; la podul C.F.R. Bacău - Roman, în lunca de pe
malul stmg al Bistriţei. M;. Gh. ( 1 2) nr. 47, sub P.errisia ro
sarum Hardy.
1 02. Blennocampa pusilla Klug. pe Rosa ceniitolia L. şi 8. canina L.
Localităţi : Fîn·tîin ele. I . Bo. ( 1 ) . nr. 1 98 ; la p odul C.F.R. Bacău
Roman, în lunca de pe stînga Bistriţei. M. Gh. ( 1 2) nr. 48.
1 03. Dlplolepis (Rhodi tis) centifoliae (Htg.) pe Rosa centifolia L.
· Localităţi : Fîntînele. I. Bo. ( 1 ) nr. 236, sub Rhodites c entifoliae
Htg.
1 04 . · Diplolepis (Rhodities) spinosissimae Giraud pe Rosa canina L., R.
spinosissima L., R. dumetorum Thuill. şi Rosa rubiginosa L.
Localităţi : pe Dealul Stînei din comuna Mănăstirea Caşin, Co
măneşti. I . Bo. ( 1 ) nr. 240, sub Rhodites spinosissimae
Giraud.
1 05. Diplolepis (Rhodites) eglanteriae Htg. pe Rosa spinosissima L., R.
canina L., R. dumetorum Thuill. şi R. rubiginosa L .
Localităţi : Racova, Fîntînele, Mănăstirea Caşin, Comăneşti. I. B o .
( 1 ) n r . 237 ; la p odul C.F.R. Bacău - Roman, în lunca d e p e
Ill!alul stîng al Bistriţei, M. G h . ( 1 2) n r . 5 1 , sub Rhodites
eglanteriae Hardy.

1 06. Diplolepis (Rhodites) rosae L. pe Ro s a canina L. , R. arvensi s Huds.,
R. pimpinellifolia L., R. rubiginosa L . , şi R . dumetorum
Thuill.
Localităţi : R:acova, B ereşti-Bistriţa, Fîntînele,
Mărgineni, Letea
Veche, Buhoci, Dealul
ou, Mănăstirea Caşin, oraşul Gh.
Gheorghiu-Dej, Comăneşti, Palanca, I. Bo. ( 1 ) nr. 238, sub
Rhodi tis rosae L . ; lia p odul C.F.R. Bacău - Roman, în lun
_
ca de pe malul sting al Bistriţei M. Gh. ( 1 2 ) . nr. 50, sub
Rhodites rosae L. ; Slănic-M oldova. M. Bran.
C. D ac.
nr. 3 8 1 , sub Rhodites rosae L
.

-

=
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1 07. Diplolepis (Rhodites) rosarum Gi r aud p e Rosa dumetorum ThuiU.,
R. canina L., R. arvensis Huds., R. rubiginosa L. şi R. spino
ssima L.
Localităţi : Racov.a, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 239, • sub Rho
dites rosarum Giraud ; 1a p odul C .F.R. Baicău - Roman, în
lunca de pe malul sting al Bistriţei. M. Gh . ( 1 2) nr. 49, ·sul>
Rhodites rosarum Giraud.
1 08. Dasyneura plicatix (H. L Ow ) pe Rubus idaeus L., R. tructicosus
L. şi R. caesius L .
Localităţi : Comăneşti, Palanca, .Mănăstirea Caşin I. Bo. ( 1 ) nr.
1 1 8.
1 09. Lasicptera rubi Heeger pe Rubus idaeus L. şi R. lructicosus L.
Localităţi : Palanca, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic-Moldova, Mă
năstirea Caşin I. Bo . ( 1 ) nr. 1 38.
1 1 O. Diastrophus rubi B-che. pe Rubus i daeus L. şi R. tructicosus L.
Localităţi : Mănăstirea Caşin, C om ăn e şti I . Bo. ( 1 ) nr. 2 1 8.
1 1 1 . Putoniella marsupialis F. L6w p e Prunus domestica L., P. insittia
Yusl. şi P. spinosa L.
Localităţi : Bereşti-Bistriţa, Racova, I . Bo. ( 1 ) nr. 1 44 ; în lu nca
Bistriţei la podul C.F.R. Ba<:ău - Roman şi îin satul Ghe
răieşti M. Gh. ( 1 2) nr. 45.
1 1 2. Dasyneura tort trix F. Low pe Prunus domestica L., P. ins ti tia
Yusl. şi P. spinosa L.
Localităţi : Racova, Fîntînele, Bereşti-Bistriţa. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 26.
1 1 3. Asphondylia (lschnonyx) prunorum Wachtl. pe Prunus spinosa L.
Localităţi : î.n lunca Bistriţei, la podul C.F.R. B acău
Roman,
în satele Gherăieşti şi Şerbăneşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 44, sub
Asphondylia prunorum Wa-c htl.
1 1 4. Dasyneura crataegi W·i nn 'P'e Crataegus oxyacantha L. şi C. mo
nogyna J ack.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa-, Pa:l anca. I. Bo. ( 1 ) m . 1 1 1 ;
în lunca Bistriţei aproape de satul Bogdan Vodă - Său
ceşti Al. Bo. et. M. Gh. = C. Rom. = nr. 28 ; în lunca Bis
. triţei la podul C.F.R. Bacău - Roman şi în lunca de pe
dreapta Siretului î n dreptul satelor Costei - Săuceşti şi
Holt..:Letea Veche. M. Gh. ( 1 2) nr. 4 1 .
1 1 5. Contarinia anthobia (F. Lw.) p e Crataegus monogyna J.acq.
Localităţi : împrej urimile municipiului Bacău. P. Ne ac . ( 1 5 ) nr. 5.
,

-

.

Fam. Leguminosae.
1 1 6. Contarinia med.icaginis Kffr. p e Medicago sativa L. ( .cultivată) .
Localităţi : Islazul c omunei Săuceşti . M. Gh. ( 1 2) nr. 55.
1 1 7. Jaapiella jaapiana Ri.ibs. pe Medicago Jupulina L.
Localităţi : împrejurimile municipiului Bacău. P. Neac. ( 1 5) nr. 1 5.
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1 8. Dasyneura Iupulinae Kffr. pe Medicago lupulina L.
Localităţi : Mănăstirea Caşin, Comăneşti, Palanca. I . Bo. ( 1 ) nr.
1 1 4 ; în păşunea de pe malul stîng al Bistriţei comuna Său
.c eşti M. Gh. ( 1 2) nr. 54, sub Contarinia lupulinae Kffr.
1 1 9. Dasyneura trifolii F. Low pe Trilolium medium L., T. pratense L ..
T . repens L., şi T . montanum L .
Loca.lităţi : Mănăstirea Caşin, Comăneşti. I . Bo. ( 1 ) n r. 1 27 ; în
j udeţul Bacău. P. Neac. ( 1 5) nr. 32, apud Borcea.
1 20. Asphondylia coronillae ( Vallot) pe Coroni lla varia L.
Localităţi : Păşunea c omunei Săuceşti M. Gh. ( 1 2) nr. 52.
1 2 1 . Contarinia lo ti De Geer. pe Lotus corniculatus L.
Localităţi : lunca de pe malul stîng al Bistriţei, comuna Săuceşti
M. Gh. ( 1 2) nr. 53.
1 22. Dasyneurn faimairei Kffr. pe Lathyrus odoratus L.
Localităţi : în cultura de griu „pe deal" comuna Săuceşti.
Cecidie necitată din Moldova.

Fam. Onagraccae.
1 23. Dasyneura epilobii (F. Low) pe Epilobium angustifolium L.
Localităţi : Comăneşti, pe valea Trotuşului, M. Bran (7), nr. 1 04
sub Perrisia epiJobii F. Low.
1 24. Mompha decorella Steph. pe Epilobium angustifolium L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M . Bran.
C. Dac.
nr. 285.
1 25. Dasyneura kicfferiana ( Ri.i.bs.) pe Epilobium angustiiolium L.
Loca.lităţi : Slănic-Moldoua. M. B ran (7) nr. 1 05, sub Perrisia
kiefieriana Rubs.
=

=

Fam. Tiliaceae.
1 26. Contarinia tiliarum Kffr. pe Tilia cordata Mill. ( cultivat).
Localităţi : în comuna Săuceşti M. Gh. ( 1 2) nr. 63.
1 27. DidYmomyia reaumuriana (F. Low) pe Tilia , pJatyphyllos Scop.,
T. tomentosa Mnrch. şi T. cordata Mill.
Localităţi : Fîntînele, Mănăstir.ea Caşin. I. Bo. ( 1 ) m. 1 55, sub Oli
go trophus reaumurianus Low ; în comuna Săuceşti. M. Gh.
( 1 2) nr. 72, sub Oligotrophus reaumurianus F. Lw .
. 1 28. Physemocecis (Oligotrophus) hartigi ( Liebel.) pe Tilia platyphyllos
Scop.
Loc alităţi : Racova, Fîntînele, I . Bo. ( 1 ) nr. 1 5 1 , sub Oligotrophus
hartigi Liebel.
129. Dasyneura tiliamvolvens Rubs. pe Tilia platyphyllos Scop şi T.
cordata Mill.
Localităţi : Fîntînele. I. Bo. ( 1) nr. 1 24 .
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Fam. Aceraceae.
1 30. Dasyneura tympani (Kffr.) pe Acer campestre L.
Localităţi : împrejurimile municipiului B acău. P. Neac. ( 1 5) nr. 33.
1 3 1 . Dasyneura acercrispans Kffr. pe Acer pseudoplatanus L.
Localităţi : Fîniînele, Mărgineni I. Bo. ( 1 ) nr. 1 07.
132. Di plosidă. F. Lăw, 1 885, Beitr. zur Naturges. der Gallener. Ce'cid.
în Verh. Zool. bot. Ges. (Wien) , t. 35, p. 438 ; Giard., 1 893,
in Ann. Soc. Ent. (Paris) t. 62, p. 342 ; Thomas, 1 902, în Mar
cellia ( Padova) t. I., p. 1 52 ; Houard, 1 908. Les Zoocecidies„
T. II, p. 687, nr. 3987 ; H. Ross. 1 9 1 1 , D.i e PfLanzengaUen, P�
83, nr. 1 5, pe Acer pseudoplatanus L.
Localităţi : Slănic-Moldova . M . Bran. ( 7) nr. 94 şi = C. Dac. =
nr. 1 85.
1 33. V iteus (Peritymbi a, Dactylosphaera) vitifolii (Fitch.) pe Vi tis vi
nifera L. şi V. Jabrusca L.
Localităţi : Dealul Nou. I. Bo. ( 1 ) nr. 3 1 6, sub Peritymbia vitifolii
Fitch. ; în viile şi l iv·ezile comunei Săuceşti. AL Bo. şi M. Gh.
= C. Rom. = nr. 38 ; în v iile şi livezile comunei Săuceşti M.
Gh. ( 1 2) , nr. 62, sub Peritymbia vitifolii Fitch.

Fam. Cornaceae.
1 34. Craneiobia comi Gi-r.aud pe Cornus sanguinea L.
Localităţi : în lunca de pe stînga Bistriţei, la Podul C.F.R. Bacău
- Roman. M. Gh. ( 1 2) nr. 77.

Fam. Umbelliferae.
1 35. Thomasiella eryngii (V.allot) pe Eryngium campestre L.
Localităţi : satul Buda. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 37 şi ( 3) ; la „ Lutărie " şi în
satul Bogdan Vodă - Săuceşti, în păşunea satelor Costei Săuceşti şi Holt - Letea Veche, pe malul drept al Siretului.
M. Gh. ( 1 2) nr. 74, sub Lasioptera eryngii Vallot.
1 36. Kietferia pimpinellae F . Lăw p e Torrillis anthriscus Gmel., Daucus
caro ta L. şi Chaerophyllum aromaticum L.
Loc·a li.tăţi : Slănic-Moldova. M. Bran (7) nr. 1 1 9, sub Schiwmvia
pimpin eJJae F. Lăw ; în comuna Săuceşti M. Gh. ( 1 2) nr . 76,
sub Kiefferia pimpinellae F. Low.
1 37. Lasioptera carophila F. Lw. pe Conium maculatum L.
Localităţi : în comuna Săuceşti M. Gh. ( 1 2) , nr. 75.
1 38. Trioza flavipennis Foerst. = Trioza aegopodi F. Low = pe Aego
podium podagraria L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran ( 7) nr. 1 49.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

STUDIUL ZOOCECIDI ILOR I N JUDEŢUL BACĂU

75

Fam. Cuscutaceae.
1 39. Smicronyx jungermanniae Reich. pe Cuscuta europae L.
Localităţi : la „ Lutărie" comuna Săuceşti (Cuscuta europaea L. pa
ra�it pe Urtica dioica L.) .
Cecidie necitată din Moldova.
Fam. Borraginaceae.
1 40. Dasyneura lithospermi (H. Low) 'Pe Lithospermum officinale L.
Localităţi : Slăniic-Moldov.a . M. Bran ( 7) nr. 1 08, sub Perrisa li t
hospermi H . Low ; Slănic-Moldova. M . Bran
C . Dac.
nr.
1 98, sub Perrisia lithospermi (H. Low) .
1 4 1 . Contarinia echii Kffr. pe Echium vulgare L.
Localităţi : în lunca de la podul C.F.R. Bacău - Roman, pe m alul
stîng al Bistriţei - Săuceşti M . Gh. ( 1 2) nr. 79.
1 42. Dasyneura symphyti Riibs. pe Symphytum officina/e L.
Loca'lităţi : in resturile de pădure la „ Locul Negru" - Săuceşti.
=

=

Cecidie necitată din iMoldova.
Fam. Scrophulariaceae.
1 43. Cecidomyidă. Brândză.
I n urma unei scurtări a axelor i·nfloresoenţelor, acestea se
transformă în aglomeraţii de flori c ar e pot să atingă cîte
odată grosimea unui pumn. Tui. secţiunea unei inflorescenţe
astfel deformate se află, în interiorul axului floral, îngroşat
şi foarte dur, o loj ă care găzduieşte o mic� larvă galbenă pe
V erbascum nigrum L.
Localităţi : Slănic-Moldova şi Asău. M . Bran. (9). nr. 1 86.
1 44: Asphon.dylia (Ischnonyx) verbasci ( Viallot) p e Verbascum phlo
moides L., V. Jychnitis L., V. nigrum L., şi V . . speciosum
Schrad.
Localităţi : Racova, Fintînele, Letea Veche. I. Bo. ( 1 ) nr. 99 ; Slă
nic-Moldova. M. Bran. = C. Dac. = nr. 270.
1 45. Contarinia scrophuJariae (Kffr) pe Scrophularia nodosa L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran. (7) nr. 1 2 1 , sub Stic todiplo
sis scrophulariae Kieff.
1 46. Gymne tron villosulum Gyll. pe V eronica anagcrlis - aquatica L.
şi V. anagallioidis Guss.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran. (7) nr. 1 4 1 , sub Mecinus villo sulus Gyll.
1 47. Jaapiella veronicae (Vallot) pe V eronica chamaedrys L., V. offi
cinalis L., V . beccabunga L. şi V . arvensis L.
·
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Localităţi : Racova, Fîntînele, Mănăstirea Caşin, Comăneşti. I. Bo ..
( 1 ) ru. 1 30, 'Sub Da.syneura veronicae V1alilot ;. Bacău. P. Neac.
( 1 5 ) nr. 1 8, .a-pud. BoTcea ; Slănic-Mol<lava M. Bran. = C. Dac_
= nr. 1 27, sub Perrisia veronicae Vallot.
Fam. Labiatae.
1 48. Copium teucrii Host. pe Teucrium chamaedrys L.

Localităţi : la „Lutărie" şi satul Bogdan Vodă din comuna S ău-ceşti
M. Gh. ( 1 2) nr. 84.
1 49. Aylax (Aulax.) kerneri Wachtl. pe Nepeta cataria L.
Localităţi : pe coasta versantului stîng al Bistriţei în aval de satul
Bogdan V odă - Săuceşti.
Cecidie necitată dln Moldova.
1 50. Liposthenes glechomae ( L.) = Aylax glechomae (L.)
Aylax la
treillei Kieff. = pe Glechoma hederacea L. şi G. hrsuta W.
=

151.

1 52.

1 53 .

1 54.

et. K.
Localităţi : Racov.a, Fîntînele. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 94, su b Aylax Ja treillet
Kieff.
Rondaniola (Rondaniella) bursaria (Bremi) pe Glechoma hede
racea L.
Localităţi : Fîntîne1e I. Bo. ( 1 ) nr. 1 46, sub Oligotrophus bursarius.
Bremi.
Cecidomyidă. Schlecthtendal, 1 890. D i e GaHbildungen ;în J ahresb.
Ver. Natk. (Zwickau) , p. 93 ; Frank, 1 896, în Die Krankheiten
der Pflazen (Breslau) p. 1 27, nr. 39 ; Houard, 1 908, Les Zoo
cecidies, t. II, p. 843, nr. 4836 ; H. Ross, 1 9 1 1 , Die Pflazenga1len, p. 1 70, nr. 920, pe Lamium maculatum L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran ( 7) nr. 75.
Wach tliella stachydis (Bremi) pe S tachys recta L. şi S. sylvatica L.
Localităţi : Mănăstirea Ca-şin, I . Bo. { l ) m. li 2 2, sub. Dasyr'teura
stachydis Bremi.
Janetiella thymi K.ffr. pe Thymus serpyllum L.
Localităţi : Racova, Fîntinele, Letea Veche. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 35.
Fam. Plantaginaceae.

1 55. Coleoptere. Brânrdză
go media L.

=

? Mecinus pyraster

(Henbst).

=

Localităţi : Slănic-Moldova. M. Bran. ( 9 ) nr. 2 1 5.
1 56. Mecinus collaris Ge.rm. pe Plan tago med/ia L.

pe· PJan ta

Localităţi : pe ipăşunea comunei Săuceş1ti, în lunca Siretului, satu»
Cos tei.
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Cecidie necitată din Moldova.
Fam. Cucurbitaceae.

1 57. Jaapiella (Dasyneura) bryoniae (Bche.) pe Bryonia dioica Jacq. şi
B. alba L.
Localităţi : Racova, Fîntinele, Mănăstirea · Caşin I. Bo. ( 1) nr. 1 09,
sub Dasyneura bryoniae (Bche) ; urcată pe garduri în co
muna Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 89, sub Dasyneura bryoniac
Bouche.
Fam. Campanulaceae.

1 58. Miarns campanulae L. pe Campanula ro tundifolia L . , C. patu/a L.,
C. persicaefolia L., C. rapunculoides L. şi g. trachelium L.
Localităţi : Palanca, Comăneşti, Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1) nr. 92.
Fam. Compositae.

1 59. Rhopalomyia millefolii (H. Lw.) pe Achillea millefolium L.
Localităţi : în lunca Bistriţei, la podul C.F.R. Bacău - Roman. M.
Gh. ( 1 2) nr. 90.
1 60. Anguina (Tyle n chus) millefolii F. Low pe Achillea millefolium L.
şi A. neilreichii A. Kern.
Localităţi : în regiunea Şipote, satul Bogdan Vodă, pe malul stîng
al Bistriţei - Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 91 şi 92, sub Tylenc1
hus millefolii F. Lw.
1 6 1 . Rhopalomya tanaceticoJa (Karsch.) pe Chrysanthemum vulgare
(L.) Bernh.
Localităţi : in lunca Bistriţei, la podul C.F.R. Bacău - Roman. M.
G h . ( 1 2) nr. 98.
1 62. Clinorrhyncha tanaceti Kiffr . pe Chrysanthemum vulgare (L.} Bernh.
Localităţi : Slănic-Moldova, Tîrgu Ocna. M. Bran (9) nr. 1 85.
1 63. Clinorrhyncha Jeucanthemi Kffr. pe Chrysanthemum Jeucan the
mum L.
Localităţi : Slănic-MoJdova. M. Bran (7) nr. 1 84.
1 64. Misospatha tubifex (Bouche) pe Artemisia campestris L.
Localităţi : pe terenul de revărsare a l rîului Bistriţa, satul Bogdan
Vodă - Săuceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 95.
1 65. Rhopalomya sp. Houard, 58 1 0, pe Artemisia austriaca J acq.
Localităţi : la „Lutărie" în comuna Său ceşti. M. Gh. ( 1 2) nr. 94.
1 66. Boucheella artemisiae Bche. pe Artemisia vulgaris L., A. campel ris
L., A. scoparia W. et. K. şi A. austriaca Jacq.
Localităţi : p e prundul Bistriţei la Letea Veche. I. Bo. ( 1) nr. 1 64,
sub Rhopalomyia ar temisiae Bouche ; pe terenul de revărs.a
re al rîului Bistriţa, satul Bogdan Vodă - Săuceşti M. Gh.
( 1 2) nr. 96.
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1 67. Rhoµalomyia ? .. . pe Artemisia campestris L.

Loc alităţi : Dofteana. M. Bran.
C. Dac.
nr. 200.
1 68. Rhopalomy ia sp. Houard nr. 5834 pe Artemisia sp.
Localităţi : pc valea Bistriţei la Letea Veche. I. Bo. ( 3} nr. 347 şi ( 4 ) .
1 69. Cryptosiphum ar temisiae Buckt. pe Artemisia vulgaris L., A . ab
si n thium L. şi A. campestris L.
=

1 70.

171.
1 72 .
1 73.
1 74.
1 75.

=

Locali tăţi : Racova, Fîntînele, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej , Mănăs.ti
rea Caşin, Comăneşti I. Bo ( 1 ) nr. 295, sub Cryptosiphum
artemisiae Pass.
Rhopalomya (Misospatha ?) baccarum Wa.chtl. pe Artemisia cam
pestris L., A. vulgaris L. şi A. scoparia W. et. Kit.
Localităţi : Racova, Bereşti-Bistriţa. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 65, sub Rhopa
Jomya baccarum W.a·c htl.
Eucosma (Phaneta) incana (Zeller) pe Artemisia absinthiwn L.
Locahtăţi ·: la „Lutărie" şi în satul Bogdan Vodă - Săuceşti. M. Gh.
( 1 2) nr. „93, sub Semasia incana Zell:
Contarinia aequalis Kfir. pe Senecio nemorensis L.
Localităţi : Slănic-Moldova. M. Br.an. ( 7) nr. 1 20, sub Stictodiplosis
aequalis Kieff.
Euribia (Tephri tis) cardui L. pe Cirsium arvense (L.) Scop.
Localităţi : ·ogoarele s atului Bogdan Vodă din comuna Săuceşti M.
Gh. ( 1 2 ) n r . 99, sub Urophora cardui L.
Contarin ia hypochaeridis Riibs.
LQlcalităţi : Slănic-Moldova. M. Brnn ( 9 ) nr. 203, sub Stictodiplosis
hypochaeridis Rubs.
Cystiphora sonchi F. Lw. ,p e Sonchus oleraceus (L) . Gom., S. a r 
vensis (L.) Hill. şi S . asper Will.
Localităţ i : Mănăstirea Caşin. I. Bo. ( 1 ) nr. 1 06 ; în lunca Siretului
aproape de satul Holt - Letea Veche. Al. Bo. et M. Gh.
C. Rom.
nr. 1 00.
Cystiphora hieracii F. Lw. pe Hieraciwn murorum L.
Localităţi : Mănăstirea Caşin, Comăneşti, I. Bo. ( 1 ) nr. 1 05 .
Aulacidea hieracii (L.) Bche. pe Hieracium umbellatum L., H . la
chenalii Gmel., H. murorum L. şi H . pilosella L.
Localităţ i : Mănăstirea Caşin. I . Bo. ( 1 ) nr. 1 93.
Aulacidea pilosellae Kffr. pe Hieracium pilosella L.
Looal. ităţi : Slănic-Moldova pe muilitele Puful. M. Bran. ( 7 ) nr. 1 29.
Contarinia pilosellae Kffr. pe Hieracium pi losella L.
Localităţi : Slănic-Moldov1a. M. Bran. ( 9 ) nr. 203, sub S tictodiplo
sis pilosellae Kffr.
=

=

1 76.
. 1 77.

1 78.
1 79.

Fam. Gramineae.
1 80. Harmoiita (Isthmosoma) hyalipenne hyalipenne (Wialk.), pe Agro
pyrum repens (L.) Beauv.
Localităţi : Păşunea comunei Săuceşti. M. Gh. ( 1 2 ) nr. (, sub Isth
mosoma hyalipenne Walk.
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1 8 1 . Di tylen chus radîcicola Gr·eef. pe Avena sativa L.
Localităţi : Racova, Fintînele I. Bo. (3) nr. 340, sub Heterodera ra
dicicola Greef. şi ( 4 ) .
1 82. Liµara Jucens Mg. pe_Phragmites communis L .

Localităţi : la Topliţa d e lîngă podul Bistriţei, l a Racova. I. B o . ( 1 )
nr. 1 39.
Fam. Juncaceae.

1 83. Livia juncorum ( Latr.) pe Juncus conglomeratus L.

Localităţi : pe păşunea comunei Săuceşti, în lunca
mocirlos.

Siretului, loc

Cecidie necitată în judeţul Bacău
BEITRĂGE ZUR KENNTNISS UND ZUR VERBREITUNG DER
PFLANZENGALLEN IN DEM KOMITATE BACĂU

Zusammenfassung
Die ersten Daten des Komitates Bacău von den Pflanzengallen sind dem pro
fessor zoolog I. Borcea zu verdanken, durch die veroffentlichten Studien ( 1 , 2, 3,
4), welcher diese Gebiete aus cecidologischen Punkt gesehen beschriebt und hier
mit în ganz Europa kundgegebenn hat.
Diese Forschungen waren ergănzt von Al. Borza und M. Ghiuţă (5,6), M .
Brândză (7, 8, 9 , 1 0), M. Ghiuţă ( 1 2 , 13), M . A. Ionescu (14) und P. Neacşu ( 1 5).
Die bis gegenwiirtig beschriebenen 108 Gallmilben und 170
Pflanzengallen
sind ergănzt mit neuen Daten durch die Verlautungen liber die
cecidologische
Fauna und Flora des Komitates Bacău und das Gebiet der Moldau.
Z.i bcmerken sind uls neu e Pflanzengallen im Komitate Bacău : Ceutorhync
hus pleurostigma (Marsch.) .auf Brassica oleracea var. capitata alba L., Livia jun
corum (Latr.) auf Jtmc-us conglomeratus L. und Aylax (Aulax) kerneri Wachtl. aui
Nepeta cataria L.
Folgende Pla-nzengallen sind zum erstenmal erwiihnt im Gebiete der Mol
dau : Andricus (Cynips) quercuscalicis Burgsd. �� auf Quercus robur L., Paranthrc11e (Sciapteron) tabaniformis Rott. auf Populus nigra L., Wachtliella persi
cariae L. auf Polygonum amphibium L . f. terestre Leyss, Dasyneura affinis Kffr.
euf Viola odorata L„ Dasyneura serotina Wtz. <all1lf Hypericum perforatum L., Da
syneura ulmariae Bremii auf Filipendula ulmaria L., Dasyneura faimairei Kffr. auf
Lathyrus odoratus L„ Smicronyx jungermanne Reich. auf Cuscuta europaea L„
Dasyneura symphyti Riibs. auf Sym1>hytum officinaZe L. und Mecinus collaris Genn.
auf PlantC.!J'.> media L.
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CONSIDERAŢIUNI ECOLOGICE ASUPRA SPECIILOR ŞI GALELOR
DE ITONIDIDAE (DIPTERA-SUBFAM. ITONIDINAE)
DIN PARCUL DENDROLOGIC DOFTEANA, JUD. BACAU.
P. NEACŞU•

La invitaţia conducerii Muzeului de Ştiinţele Naturii din Bacău, în
luna iunie, anul 1 97 1 , m-am deplasat în bazinul superior al rîului Tro
tuş, unde am colectat material biologic şi am făcut observaţii calitati
ve şi cantitative asupra speciilor şi gale'lor de Itonididae (Diptera, sub
fam. J tonidinae).

I n nota de faţă prezentăm rezultatele cu privire la componenţa spe
ciilor, distribuţia galelor pe diverse organe şi taxoni vegetali, frecven
ţa, abundenta şi dominanţa lor în Parcul dendrologic din comuna Dof
teana, judeţul Bacău, la data de 1 1 .VI. 1 97 1 .
METODA DE LUCRU
Aprecierea calitativă şi cantitativă a speciilor şi galelor de itoni
<lide din stratul ierbos al Parcului dendrologic din comuna Dofteana s-a
1 mp) ,
realizat prin extragerea unui număr de 20 de p robe (o probă
situate l a distanţe d e 1 00 m între ele. P e suprafeţele menţionate s-au
cercetat plantele în totalitatea lor, notîndu-se speciile şi galele intîlnite.
Speciile şi galele d e pe plantele lemnoase s-au cercetat calitativ
şi cantitativ prin numărarea a cîte o 1 00 de exemplare din organele pe
care ele se dezvoltă ( frunze, flori etc) .
Cercetările au .c ontinuat în laborator unde materialul a fost triat Şi
determina.t, trecîndu-se apoi la analiza unor caractere morfologice şi
statistico-matematice. Tot în laborator am făcut culturi de gale cu lar
v e., din care am obţinut insecte adulte.
=

REZULTATELE OBŢINuTE
Î n Parcul dendrologic din comuna Dofteana s - au semnalat 33 de
specii de ltonididae galicole (Ord. Diptera subfam. ltonidinae). Un nu
măr de 1 3 specii s-au dezvoltat în stadiul larvar pe p iante ierboase şi
20 de specii pe arbuşti şi arbori (tab. 1 şi 2).

•)

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie
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Speciile ,,Jaapiella (Dasyneura)" pratico/a (Kffr) şi Dasyn eurn pte
ridicola (Kffr) au fost semnalate ca noi pentru fauna ţării noastre.
" Jaapiella (Dasyneura)" praticola (Kffr) se dezvoltă în stadiul lar
var în bob.ocii florilor de Lychnis flos-cuculi L.
Bobocii atac.aţi se umflă ş i rămîn închişi putînd atinge în m e d i e 6
mm diametru. Larvele sînt de culoare portocalie de 2,25-2,30 mm lun
gime. Metamorfoza în sol.

Răsp1ndire geografică : Europa centrală şi de vest (2, 7, 9) .
Dasyneura pteridicola ( Kffr) se dezvoltă în stadiul larvar în gale ce

apar prin îndoirea spre ·p ar-tea inferioară a marginilor frunzelor de P te

ridium sp. (fig. 1 a). Partea transformată în gală prezintă o uş.oară în

groşare a ţesuturilor. In fiecare gală se află de obicei mai multe larve
ele culoare albă de 1 ,40- 1 ,45 mm lungime. Spatula sternală este pute·rnic
decupată în partea anterioară ( fig. lb) Metamorfoza în sol.
Răspindire geografică : Europa centrală, de sud şi de vest, peninsu 
la Scandinavă (2, 3, 4, 5, 7, 9, 1 3 , 1 4,) .
Distribuţia galelor pe organele plantelor. Un număr de 29 de specii
(87,800/o) au produs gale pe frunze şi lăstari vegetativi tineri şi patru
specii ( 1 2,20/o) în flori. Numărul galelor pe diverse organe a vari at fo
tre 1 -37 de exemplare (tab. 3) .
Distribuţia speciilor pe taxonii vegetali. Distribuţia itonididelor ga
licole pe diverse specii de plante a fost izolată sau grupată. Marea ma
joritate a speciilor au fost distribuite izolat pe planta gazdă ( fig. 2) .
Frecvenţa şi abundenţa. Frecvenţa şi abundenţa galelor pe plantele
ierboase (20 mp) au prezentat valori cuprinse între 5-350/o (pentru frec�
v enţă) şi 5-85 % pentru abundenţă (tab. 4 şi 5).
Un număr de zece specii (77,70/o) a u înregistrat o frecvenţă foarte
redusă (5 % ), două specii (Prolasioptera
niveocinta şi Dasyneura trifolii
·
de 1 00/o şi respectiv de 1 50/0 şi numai o singură specie (J.a apiella vero 
nicae} a atins frecvenţa de 35 % .
Abundenţa a înscris valori ridicate la speciile Jaapiella veronicae
(850/o) , Dasyneura aff. harrisoni (750/o) şi Dasyneura trifolii (60 % ) .
Pentru speciile a căror dezvoltare o reprezintă arborii şi arbuştii,
frecvenţa şi abundenţa galelor pe organul atacat au atins valori de
1 - 1 8 % pentru frecvenţă şi de 1 -40 % pentru abundenţă.
Dominanta numerică. Domindillţ a numerică a galelor, pe plantele
ierboase, a variat între 1 ,4-37, 1 0/o (tab. 4 ) . Dominanţa a fost mai ridi
cată la speciile Dasyneura aff. harrisoni (37, 1 0/o), Jaapiella vero n icae
( 24,30/o) şi Dasyneura trifolii ( 17,1 % )
Pe plantele lemnoase, dominanţa ga1 l elor a înscris valori cuprinse
între 0,60-240/o (tab. 5). S-au remarcat prin dominanţă crescută speciile
Didymamyia reaumuriana (24 % ), Dasyneura tympani ( 1 9,20/o) şi Physe
mocesis hcrrtigi ( 1 2 % ) .
Comparate cu categoriile d e dominanţă propuse de Heydeman (8)
după valoarea abundenţei lor, mai mult de jumătate din speciile obser
vate (şapte specii c e se dezvoltă pe plante ierboase şi unsprezece speciL
ce se dezvoltă pe arbori şi arbuşti) s-au caracterizat ca sporadice
(fig. 3-4) .
.
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CONCLUZII

1. I n Parcul dendrologic din comuna Dofteana s-au găsit 33 de spe
de Itonidide galicole, ceea c e adevereşte o biocenoză bogată în acest
grup · de insecte.
2. Două specii " Jaapiella (Dasyneura) " praticola şi Dasyneura p te
ridicola sînt }}entru prima oară citate în ţara noastră.
3. Speciile cercetate se dezvoltă î.ri stadiul larvar în gale, pe care
le produc pe diverse categorii ecologice de plante ( ierburi, a rbuşti şi
arbori) , unde se localizează mai ales pe frunze şi lăstari vegetativi.
4 . Distribuţia speciilor pe planta gazdă sau a ga:l.elor p e organul
atacat a fost izolată sau grupată, predominînd forma de distribuţie
izolată .
.5, Frecvenţa speciilor cercetate s-a caracterizat prin valori reduse
cu excepţia speciei Jaapiella veronicae a cărei frecvenţă a fost de 350/o.
6. In funcţie de valoarea abundenţei lor 57,5 % din specii s-au ca
racterizat printr-o dominanţă sporadică.
7. Maj oritatea speciilor ( 75,50/o) se dezvoltă pe plante de impor
tanţă practică (plante medicinale, arbuşti şi arbori) contribuind la di
minuarea productivităţii lor.
cii

Tabelul I
Itonidide galicele de pe plante ierboase
(Parr-al dendrologic Dofteana l l .VI.1971) (original).

Specia
Prol � şioptera niveocincta (Kffr.)
.Jaapiella (Dasyneura) praticola
(�ffr.)

J.

veronicae (Vallot)

Planta gazdă

Organul atacat

Achillea sp.

frunză

Lychnis flos-cuculi

floare

Veronica chamaedrys

frunzele !ăst. terminali

Dasyneura aff.. horrisani (Bagnol)

Filipendula hexapetala

frunză

D.: glechomae (Kffr.)

Glechoma hederacea

frunzele lăst. terminali

D: pteridicola (Kffr.)

Pteridium aquifolium

frunză

D. serotina (Wtz.)

Hypericum perforatum frunzele lăst. terminali

D„ trifolii (F. Lw.)

Trifolium pratense

frunză

D. violae (F. Lw.)

Viola tricolor

frunzele lăst. terminali

Rondaniola bursaria (Bremi)

Glechoma hederacea

frunză

<:ontarinia geicola Rubs.

Geum urbanum

frunză

C. pilosellae (Kffr.)

·C. tragopogonis (Kffr.)

Hieracium sp.

inflorescenţă

Tragopogon sp.

inflorescenţă
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Tabelul 2
Itonidide galicole de pe plante lemnoase (Parcul dendrologic
Dofteana, l l .VI.1971) (original)
Specia

Planta gazdă

Didymomyia reaumariana (F. Lw.)
M ikomyia coryli {Kffr.)
Physemocecis hartigi (Liebel)
P. ulmi (Kffr.)
Iteomyia caprea (Wtz.)
Wachtliella rosarum {Hardy)
Dasyneura acercrispans {Kffr.)
D. crataegi {Wtz.)
D. mali {Kffr.)
D. populeti (Riibs.)
D. pyri (Eche.)
D ti.l iamvolens (Riibs.)
D. tympani (Kffr.)
Syndiplosis petioli (Kffr.)
Contarinia carpini Kffr.
Contarinia sp.
. Putoniella marsupialis (F. Lw.)
Harmandia globuli Riibs.
H. populi Riibs.
Macrodiplosis dryobia (f. Lw.)

Tilla sp .
Corylus avellana
Tilia sp.
Ulmus sp.
Salix caprea
Rosa canina
Acer tataricum
Crataegus sp.
Malus silvestris
Populus tremula
Pyrus sp.
Tilia sp.
Acer campestre
Populus tremula
Carpinus sp.
Viburnum opulus
Prunus sp.
Populus tremula
Populus tremula
Quercus sp.

Organul atacat
frunză
„

„

fru� zele lăst. termjnali
frunză

flo�re
frunză
„

Tabelul 3
Distribuţia frecvenţei galelor de Itonididae pe organele plantelor (original)
Total gale observate
236

gale/org.
atacat

frecvenţa
absolută

%

1

89

10,&

2

19

i;;

3

11

ll

5

::!

2

6

1

1

7

2

2

9

1

1

37

l

1

n = l26

x= 1,82 ± 0,22
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tl'abelul 4
Frecvenţa, abundenţa şi dominanţa numerică a galelor de Itonididae în probele
extrase din stratul ierbos (Parcul Dofteana : 1 1.VI1971) (original)
Specia
Prolasioptera miveocincta
Jaapiella (Dasyneura) praticola
J. veronicae
Dasyneura aff. harrisoni
D. glechomae
D. pteridicola
D. serotina
D. trifolii
D. violae
Rondaniola bursaria
Contarinia geicola
C. pilosellae
C. tragopogonis

Frecvenţa

Abundenţa
%

10
5
35
5
5
5
5
15

10
5
85
75
5
5
15

O/o

5

5

5
5

5

Dominanţ a
o/o
2,8
l,'1

24,3.

37,l
1,4
1,4
4,3:
1 7,1
4,3
1 ,4
1 ,4
1 ,4
1,4

60

15
5
5
5
5

Tabelul 5
Frecvenţ.a, abundenţa şi dominanţa numerică a galelor de Itonididae pe organele
plantelor lemnoase din Parcul Dofteana : 1 1 .VI.1971 (original)
Specia
Didymomyia reaumuriana
Mikomyia coryli
Physemocecis hartigi
P. ulmi
Iteomyia caprea
Wachtliella rosarum
Dasneura acercrispans
D. crataegi
D. mali
D. populeti
D. pyri
D. tiliamvolvens
D. tympani
Syndiplosis petioli
Contarinia carpini
Contarinia sp.
Putoniella marsupialis
Harmandia globuli
H. populi
Macrodiplosis dryobi a

Frecvenţa
%

Abundenţa

2
2
12
2
1
1
18

40
5
20
5
1
1
18
2
3
2
1
3
32
5
2
4
6
16
8
10

2

2
2
1
2
10
5
1
4
6
6
5
4

O/o
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Dominanţa
%
24
3

12
3
0,60'
0,60•
10,8
1,2
1 ,8
1 ,2
0,6()1
1 ,8
19,2
3
1,3
2,4
3 , 1>
9,6
4 , 8"
6
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PETRE NEACŞU
CONSIDERATIONS ECOLOGIQUES CONCERNANT LES ESPE:CES
D'ITONIDIDAE (DEPTERA, SOUS - FAMILLE ITONIDINAE) ET
LEURS GALLES DU PARC DENDROLOGIQUE DOFTEANA,
DISTRICT DE BACAU
Resume

Les recherches faites dans le Parc dendrologique de Dofteana (district de Ba
·cău) le ll.IV.1971 ont mis en evidence la presence de 33' especes d'Itonidides galli
coles.
Les especes „Jaapiella (Dasyneura) praticola (Kffr.) et Dasyneura pteridicola
(Kffr.) sont citees pour la premiere fois dans la faune roumaine.
Les insectes etudies se developpent dans leur stade larvaire sur des plantes
appartenant â diverses categories ecologiques (herbes, arbustes, arbres) ou elles
produisent des modifications morphologiques sous �orme de galles sur divers or
ganes (feuilles, fleurs).
La distribution des especes sur les plantes-h6tes ou celle des galles sur les
·Organes infestes a ete isolee OU groupee (la distribution isolee a ete predominante
dans une proportion de 70,6 % ).
La frequence et l'abondance des galles a presente des valeurs reduites, ă l'ex
ception de Jaapiella veronicae Vallot, dont les galles ont eu une frequence de 350/o.
En fonction des valeurs d'abondance proposees par Heydeman, 57,5% des especes
se sont encadrees dans la categorie de dominance sporadique.
Du point de vue economique, un grand nombre d'especes (75,50/o) presentcnt
.aussi une importance d'ondre pratiqe â cause des dommages provoques â des
.Plantes utiles (arbres, arbustes, plantes, medicinales).
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Fig. I. Dasyneura pteridicola :
::i) frunză atacată, b) spatulă sternală
(original).
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l•'igt:.ra 2 Distribuţia speciilor ( % ) de i tonidide
galicole pe diverse plante gazdl'i (original).
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Figura 3 Distribuţia galelor de ito
nidide de pe arbori şi arbuşti in
funcţie de categorHle de dominanţă
propuse d e Heydemann (original).
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Figura 4 Distribuţia galelor de ito
nidide d e pe arbori şi arbuşti în func
de categorme de dominanţă·
ţie
propuse de Heydemann (original) .
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CHALCIDOIDE FOLOSITOARE ŞI DAUNATOARE MOLIDULUI'.
CONSTANŢA TUDOR şi GEORGE ISTRATE'

Am abordat studiul paraziţilor insectelor dăunătoare molidului„
datorită faptului că ele produc anual pagube apreciabile în pădurile de·
conifere.
Cunoaşterea acestor paraziţi este interesantă, deoarece ei consti
tuie o frînă naturală în c alea dezvo'1tării dăunătorilor şi dă posibilita
tea folosirii lor în mod dir.ij at. Totodată cunoaşterea entomofaunei uti
le este necesară pentru a putea fi ocrotită în perioadele aplicării trata
mentelor chimice.
Cercetările noastre se bazează pe materialul colectat în perioada·
1 969- 1 97 1 din pădurile de conifere din nordul Moldovei. Acesta con
stă din conur.i de molid şi crengi cu ace atacate, care au fost studiate
în laborator, urmărindu-se apariţia dăunătorilor şi a paraziţilor lor.
Au fost identificaţi următorii dăunători : Laspeyresia s trobilella L.
(Lepidoptera-Tor.t ricidae), Kaltenbachiella s trobi Winn, Plemeliella a
bietina Seitn. (Diptera-Itonididae), Gilpinia (Diprion) polytoma Htg.
(Hymenoptera-Diprionidae).
Paraziţii obţinuţi aparţin ordinului Hymenoptera, suprafamHiile
Chalcidoidea, lchneumonoidea (lchn eumonidae, Braconidae) şi Procto
trupoidea.

l n lucrarea de faţă se prezintă 6 specii de insecte din familia
Torymidae suprafamilia Chalcidoidea. Patru dintre aceste specii sînt
parazite ale insectelor dăunătoare molidului mai sus menţionate, iar
două specii sînt consumatoare de seminţe. Se aduc contr' buţii originale
c:u privire l a precizarea gazdelor speciilor studiate în ţara noastră, la
data apariţiei lor, a frecvenţei, raportului dintre sexe şi . răspîndirii în
România.

i

Universitatea Bucureşti, Facultatea d e B iologie

•) Liceul „Ştefan cel Mare" Cîmpulung' Moldovenesc.
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Suprafamilia CHALCIDOIDEA Asmead, 1 899
l.

Familia TORYMIDAE Mayr, 187 4

TORYMUS AZUREUS (Boheman), 1 833

Această specie a fost obţinută din dipterele itonidide Kaltenba
chieJJa strobi Winn., Plemeliella abietina Seitn., Clinodiplosis piceae
Kieff. şi din lepidopterele Laspeyresia strobilella L., Eupithecia toga ta

Hb., care trăiesc in conurile de molid ( în. litt.) .
Este comună în pădurile de conifere din Europa începî nd din
Anglia pînă în Siberia.
In România a fost citată (3) în j ud. Neamţ.
Noi am obţinut-o din următorii dăunători ai conurilor de molid :
KaJtenbachiella strobi \Vinn., Plemeliella abietina Seitn. şi Laspeyre
sia strobilella L., care reprezintă gazde necitate pînă în prezent în fau
na ţării noastre. Din cele 425 conuri atacate, colectate din diverse lo
calităţi ale judeţului Suceava, a apărut un număr de 72 exemplare
,( 53 � Q şi 19 cf' d") aparţinînd chalcidoiclului Torymus azureus. Rapor
tul dintre sexe este de 73,60/o p entru 9 Q şi 26,4 % pentru d" d'. La
� Q dimensiunile corpului sînt cuprinse î ntre 2-2,9 mm, ale ovipozi
torului între 2,5-4 mm, iar la d' cf' sînt d e 1 ,4-2,2 mm. Variabilitatea
este mai mare la 9 Q. (Tabelul 1 ) .
TABELUL 1
Data apariţiei, distribuţia indivizilor, a sexelor, şi dimensiunile corpului
la T. AZUREUS (jud. Suceava, 1970-1971).

Localitatea şi data
colectării conur i lor

I S..
o o
u :;:::
....
.... ;:;

.

Z c

I

Data obţinerii
Chalcidoidelor
parazite

Nr. Chalcidoidelor

QQ

I

cf'd'

Dimensiuni in mm

Q2

lg. c.

I

lg. ov.

o� d'

Cocoara
16.X.1970
25
28.X.1970
2-2,6 3-4
11
27.III.1971
25
3.IV.1971
4
2-2,5 2,5-4
18.V.1971
25
25.V.-7.IV.1971
4
2,2-2,7 :J-3,7
28.Vl.1971
50 30.VI.-18.VII.197 1
1
3
2,1
1,5-1,7
'2,7
Dealul Vergilor
18.V.1971 ��--��
29.V.-4.VI.1971
25 ��
2�
2,6-3
2-2,2
2--2,2
1,7
���������
-.:_;_-:...;_
-' _ :...;_
....;
_ �
;.:..:
Valea �
P�
tnei
u�
31.I.1971
150
5.Il.-l l.III.1971
2-2,9 2,6-4 2-2,1
20 2
.27.III.1971
? "
25
30.III.1971
2,9
1
2,7
1
Valea Putnei
(Obcina)
2_..:.2,5 3-3,5 1,4-2,2
4 5
23.X.-2.XI.1970
14.X.1970
50
2-2,6 3-3,7 1 ,9-2,2
4 6
27.V.-31.V.1971
19.V.1971
25
Valea Putnei
(Pirîul Hău)
19.V.1971
25
30.V.1971
2
2,4-2,5 3,6-:J,7
425
53 1 9
TOTAL = 7 2 exemplare
lg. c = lungimea corpului
lg. ov. = lungimea ovipozitorului
�.�
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TORYMUS CAUDATUS Boheman, 1 833 ( fig. 1 )

Fig. 1 . Torymus caudatus Boh., Cj?, văzută lateral.
Fig. 1 . Torymus caudatus Boh., Cj?, vue lateralement.

Parazitează dipterul itonidid Kaltenbaciella s trobi Winn., în co
nuri} de molid (în litt.).
Specia este răspîndită î n pădurile d e conifere di n Anglia, pînă în
Siberia, iar în sudul Europei p înă în Italia.
, oi am obţinut din 600 conuri atacate de dăunătorul Kaltenba
chiella strobi Winn. un număr de 44 exemplare aparţinînd chalcidoi
dului parazit. Dintre acestea 38 sînt S? 'i? iar 6 c! c!, rap-o rtul dintre
sexe fiind de 86,40/o pentru S? 'i? şi 1 3,6 % pentru c! c!. Dimensiunile
corpului variază între 2-2,5 mm iar ale ovipozitorului între 4 -5,5 m m
(la S? 'i? ) şi între 2-2,5 m m ( l a c! c!), variabilitatea fiind m a i m are l a
'i? 9 (Tabelul 2) .
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SPECIA ŞI GAZDA St T

OI PENTRU FAU A ROMA I EI
TABELUL 2

Data apariţiei, distribuţia indivizilor, a sexelo1· şi dimensiunilor corpului la
T. CAUDATUS (jud. Suceava, 1969-1971)
Localitatea şi d.a ta
colectării conunlor

Runc
19.VIIl.1969
26.V.1970

I :..
o O
() :::::
. ....
... :::>

?-; ..:

30
20

Sadova
14.V.1970

25

Valea Putnei
26.VI.1970
31.V.1970
31.1.1971
27.III.1971

Data obţinerii
Chalcidoidelor
parazite

'??

3
10
6

Valea Putnei
(Obcina)
31.V.1970
14.X.1970
19.V.1971

50 8.Vl.1970
50 23.X.-2.Xl.1970
25 29.V.1971

3
4
1

Cocoara
16.X.1970
18.V.1971
28.VI.1971

25 28.X.1970
25 1 5.VI.1971
50 30.VI.-18.VII.1971

2
1
1

Dealul Vergilo1
18.V. 1 97 1

5 0 5.VI.1971

1
38

600
TOTAL

G,0„

=

lg

c:•

� , 1-2,5
2 ,2-2 , 5
') ")

1

3.VII.1970
4.VI.- l l .VI.1970
5.11.- 1 1.III.1971
30.III.1971

50
50
150
25

I

2

22.V.1970

00

doidclo1·

3

26.VIII.1969
3.VI.1970

Dimensiuni în mm

:l';r. Chalci-

-·-

2,:.-2,4
3
1

2

2,2-2,5

I

Jg.

CJV.

d'::J'

4, 1-5,4

11,5-5,5
4,'.!
4,8- 5,2
4,8-5,5

2, 1 -2,4

4,2-5 ,3

2, 1-2,3
2-2,3
2

4-4,5
4,5-5,5
4

2,5
2,5

2-2,2

4-5,2
5, :l
5,4

2 ,2

4,5

:!-:!,:>
· > ·�

�.-

:!-:.!,:>

6

44 exemplare

3. TORYMUS ERDOSI Gyorfi

Parazitează dipterul itonidid Kaltenbachiella s trobi Winn. în co
nurile de molid (în litt. ) .
Specia este cunoscută numai în pădurile <l e conifere d i n munţii
Carpaţi şi Transilvania.
Noi am obţinut din 275 conuri atacate de Kalten bachiella strobi
Winn. un număr de 16 � � de T. Erdăsi. Lungimea corpului variază în
tre 3 şi 3,5 mm, iar a ovipozitorului între 4 şi 5,2 mm. (Tabelul 3).
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GAZDA ESTE NOUA PENTRU FAUNA ROMÂNIEI
TABELUL 3
Data apariţiei, distribuţia indivizilor, a sexelor şi dimensiunile corpului
la T. ERDOSI (jud. Suceava, 1910-1971)
.

"

LoC:r.Htatea şi data
colectării conu-

ri lor

Valea Putnei

3 1 . I . 1 97 1

Nr. conurilor

Cocoara
1 8.V.1971
Dealul Vergilor

18.V.1971

4.

I

��

o„ d'

\

J g. c

00

Jg. ov.

5.II.- 1 1.111.1971

8

50
25

4.VI.- 1 1 .Vl.1970
3.VI.-6.VI. 1971

2
2

:J-:J,l

3-3,5

4,5-4,6
5-5,2

25

6.VI.1971

3

3--3,l

4,5- !;

. 25
275

4.VI.1971

l

3,1

5,2

150

Valea Putnei
(PMul Hău)
3 1 .V.1970
19.V.1971

Dimensiuni în mm

Nr. Chalcicloidelor

Data obţinerii
Chalcidoidelor
parazite

TOTAL

==

-

3-3,5

d"

d'

4 -5,:?

16 exemplare

MONODOTOMERUS STROBILI Mayr, 1 874

Această specie trăieşte în conurile coniferelor Abies, Picea, Pinus
şi e ste consumatoare de seminţe ( in litt. ).
Este cunoscută din Franţa, Italia, Austria, Ungaria.
în ţara noastră s-a găsit în Transilvania.
Materialul nostru constă din 7 exempliare � �, provenite din co
n11ri de Picea excelsa. Dimensiunile corpului variază între 3,7 ş i 4 , 1
imn, iar ale ovipozitorului între 2,2-3 mm. (Tabelul 4).
TABELUL 4
D(lta apariţiei, distribuţia indivizilor, a sexelor şi dimensiunile corpului
la M. STROBILI (jud. Suceava, 1969-1911)
Localitatea şi data
colectării conuriior

Nr. conurilor

Data obţinerii
Chalcidoidelor

Nr. Chalcidoidelor

�

S?

Tin i-ş
1 5 .Vl.1969

25

18.VI.-2.VII.1969

1

Cocoara
16.X . 1 970

25

28.X.1970

1

150

:UI.-l l.III.197 1

5

200

TOTAL

Valea Putnei
31 .J. 1 97 1

==

l

d'd'

Dimensiuni în mm

lg c.

';;? �

J

1g. ov.

3,7

:l ,5

3,B

2,5

3,l-4,l

2,2-3

7 exemplare
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5. MEGASTIGMUS ABIETIS Seitner, 1 9 1 6
Trăieşte î n seminţele d e brad ş i molid.
Specia este răspîndită în R.F.G., R.D. Germană şi Danemarca.
ln bazinul carpatic a fost găsită numai în munţii Retezat. Mate
rialul nostru provenit din 575 conuri de molid constă din 64 exem
plare. Dintre acestea 34 sînt Q � iar 30 d' d', raportul dintre sexe fiind
de 53, 1 Ofo pentru � � şi 46,9 % pentru d' d'. La � s:? dimensiunile corpu
lui sînt cuprinse între 2,5 şi 3,5 mm, ale ovipozitorului între 2,5 şi 3,5
mm, iar la d' d' sînt de 2-3 mm. (Tabelul 5) .
TABELUL 5

Data apariţiei, distribuţia indivizilor, a sexelor şi dimensiunile corpului
la M. A BIETIS (jud. Suceava, 1970-1971)

Localitatea şi data
colectării conurilor

Cocoara
16.X.1970
3.V.1971
18.V.1971
�8.Vl.1971
llalea Putnei
31.1.1971
27.III.1971
llalea Putnei
(Obcina)
l 4.X.1970
19.V.1971
llalea. Putnei
(Pirîul Hău)
31.I. 1971
l9.V.1971
Dealul Vergilor
18.V.1971

Nr. conurilor

Data obţinerii
Chalcidoidelor

Dimensiunile în mm

· uoidelor
Nr. Cba.lci-

�<ţ

I

ctd'

Q?

lg. c.

I

cfd'

lg. ov.

L,G

1
2
2

:.!

2,6

2,7-3
�?,4
2,7

9

2
1

3-3,5

3--3 ,5

23.X.-2.Xl.1970
29.V.-8.VI.1971

4
3

3
6

2,5-2,9
2,6--2,9

'.!,5- 3
2,3-3

150
25

5.II.-11.III.197 1
30.V.-6.VI.1971

1
10

6

'•
.�
2.'.!....
.„
t ' -.;,

3,5
:.1-3,2

2,J--2,7

25

27.V.-2.VI.1971

2

7

3-3,1

2,9-3

�-:!

28.X.1970
:n.V.-2.VI.1971
:l8.V.-3.VI.1971
30. VI.-18. VII.1971

3
1
1

150
25

5.11.- 1 1.Ill.1971
30.IIl. 1 97 1

50
25

25
25
25
50

575

34
TOTAL

2,9-3

2,'.!-2,7
2,:l-2,4
..
...

2 ·--'

2,5-2,6
2,:!-2,7

30
=

64

exemplare

6. MONODONTOMERUS DENTIPES Dalman, 1 820 (fig. 2)
Parazitează h imenopterele diprionide Giipinia (Diprion) pini L. ,
G. (D.) sertifer Geoffr., G. (D.) similis Htg., G. (D.) hercyniae Htg., pe
molid şi pe diferite speci i de pin (in litt.) .
Este răspîndit în Europa şi America de Nord.
Noi .am obţinut 2 S? � de M . dentipes clin defoliatorul Gilpinia (Di
prion) polytoma Htg. colectat in perioada 1 5-1 6.VI . 1 97 1 de la Co
coara. Lungimea corpului este de 2,9-3,2 mm iar a ovipozitorului de
1 -- 1 ,2 m m .
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Fig. 2.

Fig.

Monodontomerus dentipes Dalm„ <.;? , văzută laternl.

2. Monodontomerus dentipes

Dalm„ 2. vue lateralement.

Specia este nouă pentru fauna României, iar gazda pentru litera

tura de specialitate.

REZUMAT
Lucrarea cuprinde 6 specii de Chalcidoide, care aparţin fam iliei

Torymidae.

Speciile : Toryntus azureus ( Boh.), T. caudatus Bob., T. Erdăsi
Gyorfi, Monodontomerus dentipes Dalm. sînt p arazite ale insectelor
dăunătoare molidului şi au fost obţinute în laborator din gazdele lor.
Speciile : Monodontomerus strobili Mayr, Megastigmus abietis
Seitn. sînt consum atoare de seminţe la molid şi brad.
Speciile : Torymus caudatus Boh. şi Monodon tomerus den tipes
Oalm. sînt semnalate pentru prima dată în România.
Se menţionează ca gazde noi în fauna ţării noastre următoarele
specii : Kaltenbachiella strobi Winn. pentru Torymus azureus (Boh.),
T. caudatus Boh., T. Erdăsi Gyorfi ; Plemeliella abieti na Seitn. şi Las
peyresia strobilella L. pentru Torymus azurcus (Boh.) .
Se citează ca gazdă nouă în literatură specia Gilpinia ( Diprion)
polYtoma Htg. pentru Monodon tomerus den tipes Dalm.
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CHALCIDOIDES UTILES ET NUISIBLES DE MELEZE

Resume
Le travail comprend 6 especes des Chalcidoides qui appartiennent â l a fa
milie Torymidae.
Les especes : Torymus azureus (Boh.), T. caudatus B oh. T. Erdăsi Gyorfi, Mo
nodontomerus dentipes Dal m . sont parasites aux insec tes nuisibles de melez et
ont ete obtenues des leurs hotes par elevages en laboratoire.
Les esp eces : Monodontomerus strobili Mayr, Megastigmus a bietis Seitn. con
sument semences de meleze et sapin.
Les espcces : Torymus caudatus Boh. et Monodontomerus dentipes Dalm. sont
indiquees pour la premiere fois sur le teritoi re de la Roumanie.
On mentoinne comme nouvels hOtes dans la faune de notre pays les especes
suivantes : Kaltenbachiella strobi Winn., pour Torymus azureus (Boh.), T. Caudatus
Boli ., T. Erdăsi Gyofi ; Plemeliella abietina Seitn. et Laspeyresia strobilella L. pour
Torymus azureus (Boh.).
On cite pour la premiere fois dans la litterature, l'espece Gilpinia (Diprion)
polytoma Htg. pour Monodontomerus dentipes Dalm.
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XORIDINAE, ACOENITINAE, COLLYRIINAE, LISSONOTINAE SI
BANCHINAE CHYM. ICNEUMONIDAEl DIN COLECTIA
PROF. I. NEMEŞ, SUCEAVA. (Nota a II-a)
CONSTANTIN PISICA•

In 1ucrarea de faţă prezentăm din colecţia prof. I . N e m e ş, Su
ceava, Ichneumonidele -aparţinînd · subfamiliilor : Xoridinae, Acoeniti
nae, Lissonotinae şi Banchinae.
Lucrarea cuprinde 35 specii, din care Giypta scutellaris Thoms.,
Lissonota clypearis Thoms. şi Lissonota pictiplueris Kok. sînt noi pen
tru fauna României.
Rolul pozitiv al Ichneumonidelor in natură este bine cunoscut, de
oarece ca entomofagi, alături de alţi factori, frînează înmulţirea î n
masă a insectelor fitofage.
Pentru determinări am folosit lucrările :
M. I. C o n s t a n t in e a n u (2, 3,) , B a j â r i E r z s e b e t ( 1 ), A. K i s s (4, 5), C.
P i s. .i c ă (7), N. F. M e y e r (6) , O. S c h m i e d e k n e c h t (8),
W. R. T h o m p s o n ( 9) şi H. K. T o w n e s e t c o l l. ( 1 0) .
Şi de această dată aducem mulţumiri prof. I .
e m e ş din Suceava pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie materialul
ichneumonologic din colecţia sa.
Familia ICHNEUMONDIDAE Haliday 1838

Subfamilia XORIDINAE Dalla Torre 1 90 1
Genul lschnocerus Gravenhorst 1 829
1 . lschnocerus rusticus (Fourcroy) , 1 785, �.
1 � colectată la Frumoasa, j udeţul Suceava, 2 1 .VIII.1 966.
G a z d e : Aromia moschata L., Liopus nebulosus L., Rhagium mor
dax Deg., R. bliasciatum F., Saperda carcharis L. (8).
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Franţa, R.F. a Germaniei, R.D.
Germană, R.P. Ungară, Finlanda, U.R.S.S. In România, j udeţele : Caraş
Severin, Vîlcea şi Iaşi.
' ) Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi, Catedra de Zoologie.
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Subfamilia ACOENINTINAE Dalla Torre, 1 90 1
Genul Acoenilus Latreille 1 809
2. Acoenitus dubitator ( Panzer), 1 800, S?.
1 S? colectată la Scheia, j u deţul Suceava, 2.Vl.1 965.
R ă s pi n d i r e g e o g r a f i c ă : R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, R.P. Ungară, U .R.S.S. ln ţara noastră, j udeţele : Bihor, Cluj, Sălaj ,
Sibiu, Caraş-Severin, Constanţa şi I aşi.
Subfamilia COLLYRIINAE Townes 1 95 1
Genul Collyria Schiodte, 1 839.
3. Collyria punc ticeps Thomson, 1 877, S? c!.
1 S?, Ponoare, 1 7.V. 1 968 ; 1 c!, Corni, 1 .VI. 1 964 ; 1 c!, Ipoteşti,
2.Vl.1 968, judeţul Suceava.
G a z d e : Cephus cinctus Nart., C. pygmaeus L., TracheJus tobi
dus F. Noi am obţinut această specie din Cynips quercus-folii L.
R ăsp îndire
geo grafi că :
regiunea holarctică. I n ţara
n oa stră se cunoaşte din judeţele : Braşov, Cluj, Maramureş, Sibiu,
Mehedinţi, laşi şi Constanţa.

4. Collyria trichophthalma Thomson, 1 899, S? c!.

4 <i? )' şi 2 c! c!, 27-3 1 .V. 1 965, Suceava ; 2 c! c!, 2.VI. 1 964 şi 26.
VI. l 966, lţcani, j udeţul Suceava.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Anglia, Elveţia, R.D. Germană,
R.F. a Germaniei, R.P. Ungară, U.R.S.S. In România, judeţele : Sibiu,
Mehedinţi, Tulcea, laşi, Neamţ.
Subfamilia LISSONOTINAE Dalla Torre, 1 90 1
Genul Apophua Morley, 1 9 1 3
5 . Apophua bipunctoria (Thunberg) 1 824, � ·
1 � ' Burduj eni, j udeţul Su<:eava, 1 2.VIl . 1 969. Specie polifagă.
R ă s p î n d r e g e o g r a f i c ă : Europa, R.P. Chineză, R.P.D. Co
reea, Japonia. Larg răspîndită ş i în ţara noastră.
Genul Glypta Gravenhorst, 1 829
6. Glypta incisa Gravenhorst, 1 829, <i?.
1 <;?, Tuzla, j udeţul Constanţa, 1 .VIIU 966.
G a z d e : Argyroploce piceana Hb., Rhyacionia resinella L., R.
turionana, Aphania corticana Hb.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Euro.pa. In România, j udeţele :
Botoşani, laşi, Neamţ, Tulcea şi Cluj .
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7. Glypta Jongicauda Hartig, 1 838, �·
1 �, Ponoare, j udeţul Suceava, 24.VII. 1 968.
G a z d e : Bupalus piniarius L.
D i s t r i b u ţ i a g e o g r a f i c ă : Austria, R . F . a Germaniei, R. D.
Germană, U.R.S.S. In ţara noastră se cunoaşte din judeţele Botoşani,
Neamţ şi Sibiu.
8. GJypta macrura Habermehl, 1 9 1 8, �.
1 �' Sinaia, judeţul Prahova„ 1 4.VII.1 969; 1 �' Ponoare, judeţul Su
ceava, 3.VIII. 1 970.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R. F. a Germaniei, R. D. Germa 
nă, R. P. Ungară. In România, j udeţele : Bacău, Neamţ, Suceava, Iaşi şi
Sibiu.
9. Glypta nigripes Strobl. 1 909, <:J'.
1 <:J', Adincata, j udeţul Suceava, 1 6.VI . 1970.
R ă s p i n d ir e g e o g r a f i c ă : România, j udeţele Sibiu şi Braşov.
1 0. Glypta salsolicola Schmiedeknecht, 1 906-1908, � .
.2 5j?� , Lespezi, judeţul Iaşi, 4 .VIII. 1 965 ; 1 5j?,
:tv!Jangalia, judeţul
Constanţa, 4.VIII . 1 968.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Finlanda, R.F. a Germaniei şi R.D.
Germană, R.P. U ngară. ln România este o specie rară, fiind semnalată
din judeţele Iaşi, Tulcea şi Constanţa.
1 1 . Glypta sculpturata Gravenhorst 1 829, <:J'.
1 <:J', Ponoare, judeţul Suceava, 23.VII.1 970.
R ă s ip î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa. Frecventă şi in România.
1 2. Glypta scutellaris Thomson, 1 889, S?.
1 �. Gura Văii, judeţul Mehedinţi, 1 7.VII. 1 968. Lungimea corpului
este de 7 mm ; lungimea ovipozitorului de 5 mm.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Suedia. Specie nouă pentru fauna
României.
1 3. Glypta superba Hellen, 1 91 5, <:J'.
1 <:J', Liteni, judeţul Suceava, 25. VIl. 1966.
R ă s ;p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Finlanda. Specie rară în fauna ţă
rii, se cunoaşte numai din judeţul Neamţ.
Genul Conoblasta Foerster, 1 868.

1 4. Conoblasta areolaris Hellen, 1 9 1 5, <:J'.
1 <:J', Tuzla, judeţul Constanţa, 6.VIII . 1 966.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Finlanda şi U.R.S.S. ln ţar.a noas
tră, judeţele Harghita, Braşov, Argeş şi Iaşi.
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1 5. Conoblasta ceratites (Gravenhorst) 1 829, c;ţ c!.
·1 c;ţ, Vatra Dornei, 1 2.VIII. 1 965 ; 1 c!, Pol.ana Stampei, 5.VIII . 1 966„
j udeţul Suceava. G a z d e : specie p olifagă.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa. Comună şi în fauna ţării
noastre.
1 6. Conoblas ta frbnticornis ( Gravenhorst) 1 829, c!.
1 d', Tanace, 26.VII. 1 970 ; 1 d' Rarău, 5.VI II . 1 969, j udeţul Suceava.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.P. Ungară, R.D. Germană, R.F.
a Germaniei, Finlanda, U .R.S.S. Specie frecvent întîlnită şi în fauna ţă
rii noastre.
1 7. Conoblasta heterocera (Thomson) 1 889, c;ţ.
2 � c;ţ, Tuzla, j udeţul Constanţa, 6.VIII . 1 966 ; 1 c;ţ, Poiana Stampei,
judeţul Suceava, 1 5.VIII. 1 968.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Elveţia, Finlanda, R.F.G., R.D.G.
In fauna României este rară, fiind semna-lată numai din judeţele Boto
şani şi Neamţ.
1 8. Conoblasta mandibulator (Thunberg) 1 824, c;ţ c!.
1 9, Dornişoara, 30.VIII. 1 968 ; 1 � şi 2 d'c!, Poilan� Stampei, 5.VIII.
1 965 ; 1 d', Tuzla, judeţul ConS:tanţa, 1 .VIII.1 966.
G a z d e : Grapholitha mygindana Schiff.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Elveţia, R.F.G., R.D.
Germană,
R.P. Ungară, Finlanda, U.R.S.S. La noi în ţară, j udeţele : Harghita, Bra
şov ş i Caraş-Severin.
1 9. Conoblasta schneideri Krieger, 1 897, �·
1 �. Călimani, j udeţul Harghita, 30.VIII . 1 968.
G a z d e : Argyroploce sp.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.P. Ungară, R.D. Germană,
R.F.G., Elveţia şi Finlanda.
In România se cunoaşte din j udeţele : Sălaj, Sibiu, Braşov, Suceava.
Iaşi şi Constanţa.
Genul Cryptopimpla Taschenberg, 1 863.
20. Cryptopimpla errabunda (Gravenhorst) 1 829, �.
1 9, Orşova, judeţul Mehedinţi, 1 8.VII. 1 965.
G a z d e : specie polifagă.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.F.G., R.D. Germană, R.P. Unga
ră, R.P. Polonă, U.R.S.S. ln România, j udeţele : B'otoşani, Neamţ, Har
ghita, Mureş, Sibiu şi Hunedoara.
Genul Lissonota Gravenh-0rst 1 829.
2 1 . Lissonota bellator Gravenhorst 1 829, 'ţc!.
1 9 şi 2 d'c!, Gîrboavele, judeţul Galaţi, 22.VII . 1 965, 6.VII. 1 968,
8.VI I . 1 969.
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G a z d e : Crambus sp., Epichnopteryx pulia Esp., Pyrausta asina
lis Hb., Sesia tipulitormis Cl.
R ă ·S p î n d i r e g e o g r a f !i. c ă : AngUa, Finlanda, R.F.G., R .D.
Germană, R.P. Ungară. Frecventă în fauna României.

22. Lissonota clypearis Thomsen, 1 877, S?.
2 ��. Sinaia, 1 4 .VII . 1964 ; 1 S?, Poiana Stampei, 20.VII. 1964 ; f Q,
Vatra Dornei, 3.VI. 1 962, j udeţul Suceava.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i 1'.: ă : Suedia, R. D. Germană, R.F.G.,
Austria. Nouă pentru fauna României.
23. Lissonota commixta H olmgren 1 860, Q.

laţi.

1 �, Lespezi, 4.VIII. 1 964 ; 1 Q Gîrboavele, 7.VII . 1 968, judeţul Ga-

G a z d e : Epichnopterix retiella Hew.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Nord-Vestul Europei şi U.R.S.S.
In ţara noastră a fost semnalată din mai multe localităţi ale Transilva
n iei şi din j udeţul Botoşani.
24. Lissonota cylindrator (VHlers) 1 789, S?.
1 Q, Suceava, 5.VII.1964 ; 1 S?, Comarova, j udeţul Tulcea, 1 3.VII.

1 969.
G a z d e : specie polifagă.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f li c ă : Anglia, Finlanda, R.F.G., R.D.
Germană, R.P. Ungară, U.R.S.S. Specie frecventă şi în ţara noastră.
25. Lissonota insignita Graivenhorst 1 829, Q.
1 �. Ovidiu, j udeţul Constanţa, 1 8.VU. 1 965.
G a z d e : Synaphe angustalis Schiff.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa. Specie comună Şi în Ro
mânia.
26. Lissonota paralella Gra:venhorst, 1 829, Qd'.
1 � Ponoore, 9.VIII. 1 964 ; 3 . d'd' Lespezi, '28.VIII. 1 968 ; 2:
<:f'd', Burdujeni, 9.VIII. 1969, j udeţul Suceava ; 1 �, Truşeşti, j udeţul Bo
toşani, 1 4.VIII.1 966 ; 3 c!c:f, Gîrboavele, j udeţul Galaţi, 8.VII. 1 969 ; 1
<:!', Mangalia, 1 1 .VII.1970.
G a z d e : Crambus Juteolleun Schiff., Loxostege sticticalis L.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa. Frecventă şi în România.
27. Lissonota segmentator ( Fabricius), 1 793, �·
1 �, Ponoare, j udeţul Suceava, 9.VIII . 1 964.
G a z d e : Archips rosana L., Conopia spheciformis D. et S., Tinea
cloacella Haw.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa : Specie comună şi în Ro
mânia.
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28. Lissonota pleuralis Brischke, 1 882, d'.
1 d', muntele Ceahlău, j udeţui Neamţ, 2. IX.. 1 966.
G a z d e : Tephritis sp.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Suedia, R.F.G., R.D. Germană şi
R.P. Ungară. In ţara noastră se cunoaşte din j udeţul laşi şi Constanţa.
29. Lissonota pictipleuris Kokujev. 1 905, S? .
2 S?�, Gîr.boavele, 6.VII ; 2 g�, H anul Conachi, 9.VIl. 1968, j udeţul
Galaţi.
R ă s p î h d i r e g e o g r a f i c ă : U.R.S.S. Specie nouă pentru fau
na României.
30. Lissonota unicincta Holmgren, 1 860, S?.
1 �, Rovinari, j udeţul Gorj , 24.VII. 1 969.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Nordul şi Centrul Europei. In Ro
mânia a fost semnalată c a Lissonota trochan terata Bridgm. din j udeţul
Alba şi din munţii Rodna.
Genul Cylloceria Schiodte, 1 838.
3 1 . Cylloceria caligata (Gravenhorst), 1 829, g.
�,
Tuzla,
j udeţul Constanţa. 1 .VUI. 1966 ; 2 �S?, Zgureni, 28.VIIL
1
1 967 ; 1 g, Rarău, j udeţul Suceava, 5.VIII. 1 969.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.F.G., R.D. Germană, R.P. Ungară
şi U.R.S.S. \fransilvania Şi judetul Neamţ în România.
Subfumi.!ii BANC ilNAE Dalla Torre, 1 90 1 .
Genul Exetastes Gravenhorst, 1 829.
32. Exetastes adpressorius (Thunberg) 1 822, gd'.
1 � şi 1 d', Vîrciorova, j udeţul Caraş-Severin, 5.VII. 1969.
G a z d e : specie polifagă.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.S. Cehoslovacia, R.P. Ungară„
U.R.S.S., Suedia. Specie comună şi în fauna României.
33. Exetastes illusor Gravenhorst, 1 829, �.
1 S?, Ipoteşti, j udeţul Suceava, 7. V I . 1968.
G a z d e : specie polifagă.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.F.G., R.D Germană, R.S.F. Iug-0slavia, U.R.S.S. Fre.cventă şi în România.
Genul Leptobat us Gravenhorst, 1 829.
34. Leptobatus rutipes ( Gmelin) 1 790, �d'.
1 g, Cîmpulung, 27.VI . 1 968 ; 1 d', Rarău, 5.VI II . 1969.
R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : Europa centrală. In România j u·
deţele : Covasna, Harghita, Maramureş, Neamţ şi Hunedoara.
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Genul Banchus Fabricius, 1 798.
35. Banchus volutatorius (Linne) 1 758, 9,d'.
:2 W , Rarău şi 1 d', Poiana Stampei, judeţul Suceava, 8.VIII. 1 965.
·G a z d e : specie polifagă.
:R ă s p î n d i r e g e o g r a f i c ă : R.F.G., R.D. Germană, R.P. Unga
ră, U.R.S.S. In România se cunoaşte din judeţele : Hunedoara, Harghita,
Neamţ, Suceava şi Argeş.
CONCLUZII
In lucrare sînt prezenta.t e 35 specii de

lchneumonide din care :

Glypta scutellaris Thoms, Lissonota clypearis Thoms. şi Lissono ta pic
tipleuris Kok. sînt noi pentru fauna României. Glypta superba Hel., Co
noblasta heterocera (Thoms.) şi Lissono ta unicincta H olmgr. sînt rare în

fauna ţării noastre.

XORODINAE, ACOENITINAE, LISSONOTINAE ET BANCHINAE
(HYM. ICHNEUMONIDAE) DE LA OOLLETIONE
DE PROF. I. NEMES, SUCEAVA (II).

R es u m e
Dans ·cet iravail l'auteur present 35 especes d'Ichneumonides, dont Lissonota
dypearis Thoms„ Lissonota pictpleuris Kok. et Glypta scuteliaris Thoms. sont nou
velles pour la faune de natre pays. Glypta superba Hel., Conoblasta
heterocera
Thoms. et Lissonota unicincta Holmgr. sont tres rare dans la faune de la Rou
manie.
B I B L I OG R A F I E :
1. BAJARI ERZS�BET, 1960, Ichneumonoidea I. Fauna Hung. 54, Budapest.
2. CONSTANTINEANU M. I„ 1928, Contributions a l'etude des lchneumonides en
1
4.
!i.
o.
7.
8.

9.
10.

Roumanie, Ann. Se. Univ. Iaşi, XV, 3-4,_ 387-64 1 , Iaşi.
1961, Vorschlag filr eine neue Einteilung der Ichneumoniden in Unter
familien (Hymenoptera : Ichneumonidae), Beitr. Ent., XI, 7/8, 685-732,
Berlin.
KISS A., 1924, Beitriige zur Kenntnis der ungarischen und
siebenbi.irgischen
Ichneumoniden - (Schlupwespen -) Fauna, Ver. Mitt. Siebenb. Ver.
Naturwiss. Hermannstadt, LXXII-LXXIV, 74-120.
1 930, Dritter zur Kenntnis der ungarischen und siebenbi.irgischen
idem, LXXIX-LXXX,
Fauna,
Ichneumoniden - (Schlupfwespen-)
89-144, 'Sibiu.
MEYER N. F„ 1934, Tabeles systematiques des Hymenopteres parasites (fam.
Ichneumonidae) de l'U.R.S.S. et des pays limitrophes, III, Ed. Acad.
U.R.S.S. Leningrad.
PISICA C., 1969, Specii de Ephialtinae, Xoridinae şi Lissonotinae (Hym. Jch
neum.) noi şi rare pentru fauna R.S. Rom<2nia1 An. St. Univ. laşi, Bio
logie, XV, 1, 87-92, Iaşi.
SCHMIEDEKNECHT O., 1D06-l!J08, Opuscula Ichneumonologica, Pimplinae, III
(Fasc. XIII-XVIII), Blankenburg i Thur.
THOMPSON W. R.„ 1957, A Catalogue of the Parasites and Predators of lnsect
of the Hymenoptera (Ichneumonidae), Ottawa.
TOWNES H. K„ et coll„ 1965, A Catalague and reclassification of the Eastern
Palearctic Ichneumonidae, Mem . Amer. Ent. Inst nr. 5, Michigan.
„
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CONTRIBUŢJI LA CUNOAŞTEREA FAUNEI DE ITONIDIDE
GALICOLE (DIPTERA-ITONIDIDAE) DIN MUNŢII NEMIRA
P. NEACŞU

Lucrarea de faţă cuprinde date asupra faunei de itonidide galicole

(Diptera-Itonididae), colectate din munţii Nemira ( Slă'llic-Moldova) vîr
ful

Şandru, tinovul Apa Roşie, lacul Bălătău, Parcul dendrologic Doftea
na şi dealul Perchiu) , între 7 şi 1 2 iunie, 1 97 1 .
La fiecare specie se indică planta gazdă, frecvenţa, abundenţa, lo
cul şi data colectării. Toate specii' le intîlnite aparţin subfamiliei Itoni
di na e şi se dezvoltă in stadiul larvar pe diverse grupe ecologice de
pla'l1te, (ţerburi, arbuşti şi arbori) .

Prolasioptera niveocincta Kffr. : Achilea sp. Frecvenţa şi abundenta
foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Asphondylia thymi Kffr. : Thymus sp. Frecvenţa ş i abundenţa re
duse. Dealul Perchiu ( 1 2.VI. 1 97 1 ) .
Phlyctidobia solmsi ( Kffr.) : Viburnum Jantana L . Frecvenţa ş i abun
denţa moderate. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Bayeria capitigena ( Bremi) : Euphorbia cyparissias L. Frecvenţa şi
abundenţa reduse. Dealul Perchiu ( 12 .VI. 1 97 1 ) .
Dasyneura acercrispans ( Kffr.) : Acer tataricum L . Frecvenţa ş i a
bundenţa reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI . 1971 ) .
D. alni (F. Lw.) : Alnus sp. Frec:venta şi abundenta foarte reduse
Slănic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) .
D . asperulae (F. Lw.) : Asperula glauca Besser. Frecventa ş i abunden
ţa moderate. Dealul Perchiu ( 1 2.VI. 1 97 1 ) .
D. capsulae (Kffr.) ; Euphorbia cyparissias. L . Frecvenţa ş i abunden
ţa foarte reduse. Dealul Pen:: h iu ( 1 2.Vl . 1 97 1 ) .
D. crataegi (Wtz.) : Crataegus monogyna L . Frecvenţa ş i abunden
ţa moderate. Dealul Perchiu ( 12 .VI. 1 97 1 ) . Par·cul Doftea-na ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
D . glechomae (Kffr.) : Glechoma hederacea L . Frecvenţa şi abun
denţa fot'\Tte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) , Lacul Bălă tău ( 1 O.V.
1 97 1 ), Slănic-Moldova (7.VI. 1 97 1 ) .
Un!kversitatea Buetureşti, FaC'tl!litlat.ea de
Catedra de Ecoloe;ie şi Fiziologie ran!imail.ă.

biologie,
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D. aff. harrisoni (Bagnal) : Filipendula hexapetala L. Frecvenţa foar
te redusă, abundenţa moderată. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI . 1 97 1 ) .
D . hyperici (Bremi) : Hypericum perforatum L . Frecventa ş i abun
denţa reduse. In j-0s de vîrful Şandru ( 9.VI . 1 97 1 ) .
D. ignorata (Wachtl) : Medicago falcata L. Frecvenţa şi abundenta�
reduse. Dea'1ul Perchiu ( 1 2.VI . 1 97 1 ) .
D . mali ( Kffr.) : MaJus sp. Fr.e cvenţa şi abundenţa foare r eduse.
Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
D . populeti (Rubs) : Popu/us tremula L . Frecvenţa ş i abundenţa foar
te reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .Vl. 1 97 1 ) .
D. p teridicoJa (Kffr.) : Pteridium aquilinum L. Frecventa şi abun
denţa foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
D . pyri ( Bche) : Pyms sp. Frecvenţa. ş i abundenţa foarte reduse. Slă
nic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) .
D . ruebsaameni ( Kffr.) : Carpin us sp. Frecvenţa ş i abundenţa reduse„
Slănic-Moldova ( 7.VI . 1 97 1 ) .
D . serotina (Wtz.) : Hypericum perfoiatum L. Frecvenţa ş i abun-.
denţa foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 . Vl. 1 97 1 ) .
D . sisymbrii (Schrank) : Rorippa silvestris (L) Bess. Dealul Percbiu
( 1 2.VI . 1 97 1 ) , Slănic-Moldova (7.VI. 1 97 1 ). Frecvenţa şi abundenţa ridi
cate.
D. tiliamvolveus (Rubs.) : Tilia sp. Frecvenţa şi abundenţa foarte·
reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 . VI. 1 97 1 ) .
D . trifolii (F. Lw.) : Trifolium pratense L . Frecvenţa ş i abund nţa
reduse. Slănic-Moldova (7.Vl . 1 97 1 ) , în apropiere de v idul Şandru (9.VI
1 97 1 ), dealul Perchiu ( 1 2.VI . 1 97 1 ) , parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
D. tympani (Kffr.) : Acer campestre L. Frecvenţa ş i abundenta ri
dicate. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
D . viciae ( Kffr.) : Vicia sp. Frecvenţa şi abundenţa foarte reduse,.
Dealul Perchiu ( 12.VI . 1 97 1 ) .
D. violae (F. Lw.) : V iola' tricolor L . Frecvenţa ş i abundenţa foarte·
reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Didymomyia reaumuriana (F. Lw.) : Tilia sp. Frecvenţa ş i abunden
ţa foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1971 ) .
Iteomyia caprea (Wtz.) : Salix caprea L. Frecvenţa şi abund€nţa
foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Jaapiella jaapiana ( Rubs) : Medicago Jupulina L . Frecvenţa ş i abun
denţa reduse. Dealul Perchiu ( 1 2.Vl. 1 97 1 ) .
J. loticofo (Rubs) : Lo tus corniculatus L. Frecvenţa şi abundenţa.
mari. Slănic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) .
J. medicaginis (Rubs) : Medicago falcata L. Frecvenţa şi abundenţa
moderate. Dealul Perchiu ( 1 2. VI . 1 97 1 ) .
J. (Dasyneura) praticola ( K.ffr.) : Lynchnis flos-cuculi L . Frecvenţa
şi abundenţa reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
J. vacciniorum (Kffr) : V accinium myrtillus L . Frecvenţa ş i abun
denţa foarte reduse. Vîrfu l Şandru (9.VI. 1 97 1 ) .
.
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J. veronica (Vallot) : V eronica chamaedrys L . Frecventa şi abun
denta moderate. Parcul Dofteana ( l 1 .VI . 1 97 1 ) .
Janetiella lemei ( Kffr.) : Ulmus sp. Frecvenţa ş i abundenţa foarte
reduse. Dealul Perchiu ( 1 2.VI . 1 97 1 ) .
J. thy!f!i (Kffr.) : Thymus sp. Frecvenţa ş i abundenţa foarte reduse.
Dealul Perchiu ( 1 2.VI . 1 97 1 ) .
Mikiola fagi (Htg.) : Fagus silvatica L . Frecvenţa Ş i
abundenţa
foarte mari. Lacul Bălătău ( 1 0.VI . 1 97 1 ) , Slănic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) , spre
vîrful Şandru ( 9.Vl . 1 97 1 ) .
Mikomyia coryli (Kffr.) : Corylus avellana L. Frecvenţa ş i abunden
ţa foarte reduse. Slănic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) , parcul Dofteana ( 1 1 .VI.
1 97 1 ) .
Oligotrophus juniperinus ( L.) : Juniperus sp. Frecventa ş i abunden
ţa moderate. Tinovul Apa Roşie (9.Vl . 1 97 1 ) în apropiere de lacul Bă
lătău ( 1 0.VI . 1 97 1 ) .
O . panteli (Kffr.) : Juniperus sp. Frecvenţa ş i abundenta reduse. Ti
novul Apa Roşie (9. VI . 1 97 1 ) , în apropiere de lacul Bălătău ( 1 0.VI . 1 97 1 ) .
Phegomyia tagicoJa ( Kffr.) : Fagus silvatica L. Frecvenţa ş i abun
denţa reduse. In apropiere de lacul Bălătău ( 1 0.VI . 1 97 1 ) .
Physemocecis (Oligotrophus) hartigi (Liebel) : Tilia sp. Frecvenţa
şi abundenţa moderate. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
P. ulmi (Kffr.) : Ulmus sp. Frecvenţa ş i abundenţa foarte reduse.
Parcul Dofteana ( 1 1 .VI . 1 97 1 ) .
Rhabdophaga salicis (H. Lw.) : Salix sp. Frecvenţa ş i abundenţa
foarte reduse. Tinovul Apa Roşie ( 9.VI. 1 97 1 ) .
R. terminalis (H. Lw.) : Salix sp. Frecvenţa ş i abundenţa foarte re
duse. Tinovul Apa Roşie (9.Vl . 1 97 1 ) .
Rondaniola (Rondaniella) bursaria (Bremi) : Glechoma hederacea L.
Frecvenţa şi abundenţa foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .Vl . 1 97 1 ) .
Wachtliella rosarum (Hardy) : Rosa canina L . Frecvenţa şi abun
denţa foarte reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI . 1 97 1 ) , dealul Perchiu ( 1 2.
VI. 1 97 1 ) .
W. stachydis (Bremi) : Stachys sp. Frecvenţa ş i abundenţa reduse.
Slănic-Moldova ( 7.VI . 1 97 1 ) .
Zygiobia carpini (F. Lw.) : Carpinus sp. Frecvenţa ş i abundenta
mari. Slănic-Moldova (7.VI . 1 97 1 ) .
Aschistonyx carpinico/us Ri.ibs. : Carpinus sp. Frecv.enţa ş i abunden
ţa foarte reduse. Lacul Bălătău ( 1 0.VI . 1 97 1 ) .
;,Hygrodiplosis (Clinodiplosis) vaccinii (Kffr) " : V accinium uligino
sum L. Frecvenţa şi abundenţa foarte reduse. Vîrful Şandru ( 9.VI . 1 97 1 ) .
Contarinia carpini Kffr. : Carpinus sp. Frecvenţa ş i abundenţa foar
te reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 . VI. 1 97 1 ) .
C. echii Kffr. : Echium vulgare L . Frecvenţa foarte redusă, abun
denţa ridicată. Dealul Perchiu ( 1 2.VI . 1 97 1 ) .
C. geicola Ri.ibs : Geum urbQ'Ilum L . Frecvenţa ş i abund€nţa foarte
reduse. Slănic-Moldova ( 7.VI . 1 97 1 ) , Parcul Dofteana ( 1 1 .VI . 1 97 1 ) .
C . tragopagonis Kffr. : Tragopogon sp. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
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Harmdndia globuli Rilbs : Populus tremula L. Frecvenţa şi abun
denţa reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
H . populi Rilbs : Populus treITiula L . Frecvenţa şi abundenţa reduse.
Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Macrodiplosis dryobia (F. Lw.) : Quercus sp. Frecvenţa ş i abunden
ţa reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .
Putoniella marsupialis (F. Lw.) : Prunus sp. Frecvenţa ş i abundenţa
reduse. Parcul Dofteana ( 1 1 .VI.1971 ) .
Syndiplosis petioli ( Kffr.) : Populus tremula L. F recvenţa şi abun
denţa foarte reduse. Parcul D ofteana ( 1 1 .VI. 1 97 1 ) .

BIBLIOGRAFIE :
BORCEA I. , 1912, Zoocecidii din România. Acad. Publ. fond. V. Adamachi, t.V,n .
29, p. 1 13-241.
BORCEA I., 1914, Zoocecidies de Rumanie. Ann. se. Univ. Jassy t. 7, p. 327-359.
BUHR H., 1964, Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo-und Phytocecidien) an Pflan
zen Mittel-und Nordeuropas. Band I . und II. Jena.
GHIUŢA M., 1942, Beitrage zur Kenntnis und Verbreitung der Cectdien in Ruma
nien IV, Pflanzengallen aus der Moldau. Ann. se. Jassy. Sec. sc. Nat.
vol. XXVII, fasc. 2, p. 544-554.
HOUARD C., 1908-1909, Les Zoocecidies des Plantes d'Europe et du Bassin de Za
Mediteranee. Tom 1-2, Libr. Sci. A. Herman, Paris.
IONESCU A. M., 1961, Noi contribuţii la studiul zoocecidiilor din R.P.R . An. Univ.
„C. I. Parhon", n. 1 1 , p. 161-173.
Opredeliteli
MAMAEV B. M„ 1969, Sem. Cecidomyiidae (Itonididae) - Galliţî :
nasecomih evropeiskoi ciasti S.S.S.R. t.V. Leningrad.
NEACŞU P„ 1969, Contribuţii Za cunoaşterea itonididelor galicole (Diptera-Itonidi
dae) din Carpaţii Orientali Muz. Şt. Nat. Bacău, Studii şi Com. p.
145-150.
RUBSAMEN E„ HEDICKE H„ 1926-1938, Die Cecidomyiden (Gallmilcken) und. ihre
Cecidien. Zoologica, 29, Stuttgart.
SKUHRA V A, M„ SKUHRAVA V„ 1960, Bejlomorky, Praha.
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BATHYPLECTES ANURUS THOMSON PARAZIT PE HYPERA
POSTICA HERBST O NOUA SPECIE SEMNALATA
IN R.S. România
ABD EL-RAHMAN, G. CIURDARESCU •

Bathyplectes anurus Thomson, (Hymenoptera, Ichneumonidae) este
un parazit larvar a lui Hy;pera pastica Herbst ( = Phytonomus variabi
lis Hbst.) , Coleoptera, Curculionidae. Parazitul este solitar, d epune pon
te în larvele gazdei şi îşi construieşte coconul în interiorul coconului
gazdei, omorînd-o. Iernează ca adult în cocon ( 2) .
Coconii de B. anurus au formă ovală, de culoare castanie sau cafe
niu închis, cu o dungă de culoare deschisă în regiunea medi ană ( Fig. 1 ).

- -----

Fig_ 1. Cocon de Bathyplectes anurus

., Institutul de Cercetc'fri pentru cereale şi plante tehnice Fundulea.
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Ei au capacitatea de a sări pînă la 5 cm înălţime, în m omentul cînd
sînt deranjaţi sau expuşi la temperaturi ridicate ( 43°C) şi lumină puter
nică. In natură această capacitate este folosită de insectă pentru pro
tecţia faţă de hiperparaziţi (4). Printre aceştia se numără specii de Ca
tolaceus, Gelis şi SpilochaUcis şi Dibrachys cavus Woeker (3),
B. anurus este o specie univoltină, de origine europeană, introdu
să în S.U.A. în 1 962 de către Laboratorul european de paraziţi, aparţi
nînd Departamentului Agriculturii Statelor Unite în vederea aclimati
zării şi folosirii ei în c ombaterea -biologică a lui Hypera v ariabilis ( 1 ) .
MATERIAL ŞI METODE DE LUCRU
ln anul 1 97 1 , în lunile mai şi

iunie, s-au colectat 500

larve de

Phytonomus variabilis, de pe diferite culturi de lucernă. Larvele au fost

crescute în camera de creştere la 25°C + 1 şi umiditatea relativă de
60-70 Ofo. Ca substrat de hrană au fost folosiţi lăstari proaspeţi de lu
cernă.
REZULTATE OBŢINUTE ŞI CONCLUZII
După impuparea larvelor gazdă s-a obţinut un număr de 20 coconi
de B . anurus •i (tabelul l ). Coconii au fost crescmţi în ·l aborator, pînă la
apariţia adulţilor.
Tabelul I

Procentul parazitării larvelor de Phytonomus
variabilis de către B. anurus
Vîrsta
lucernierei
anul
anul
anul
anul

I
II
III
IV

Nr. de larve de Phytonomus
variabilis c rescute

O/o de parazitism

78
1 72
1 27
1 23

2,5
5,8
3,8
2,4

Din anal-iza tabelului se constată că p arazitul este existent in cul
turile de lucernă de orice virstă, avînd o activ.itate mai intensă în lu
cernierele din anul II.
•

Mulţtunim pe această cade prof. C . H. Wilson, Dept. of Entomology, Purdue
University, Lafayette, Indiana, S.U.A., pentru determinare.
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BATHYPLECTES ANURUS THOMSON PARASITE OF PHYTONOMUS
V ARIABILIS HERBST., A NEW SPECIES FOUND IN R.S.R.
Summary

The parasite Bathyplectes anu.rus Thomsen was found for the first time i n Re
mania during the yer 1 97 1 , in alfalfa fields, on Hypera (Phytonomus) variabilis
Herbst.

BIBLIOGRAFIE :
1 . COLES L. W„ PUTTLER B., 1963, Status of the alfalfa weevil biological control
program in the eastern United
States. J. Econ. Ent. vol. 56, nr. 5 ,
609-51 1 .
2. CLANCY D . W., 1969, Biological control o f the Egyptian alfalfa weevil in Ca
lifornia and Arizona. J. Econ. Ent. vol. 62, nr. 1 , pag. 209-21 3 .
3. DAY W . H . , 1 969, Biologica! notes on Dibrachys cavus a secondary
parasite
attacking parasites ( Bathyplectes spp.) on the alfalfa weevil in the eas
tern United States. J. Econ. Ent., vol. 62, nr. 5, pag. 1 225-1226.
4. DAY W. H„ 1970, The survival value of its jumping cocoons to Bathyplectes
anu.rus, a parasit e of the alfalfa weevil. J. Econ. Ent., vol. 63, nr. 2,
pag. 5 86-589.
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SEI'SlBILlTATEA A LBINEI POLENIZATOARE A LUCERNEI
MEGACHlLE ROTUNDATA FABR., LA TREI INSECTICIDE
IN CONDIŢII DE LABORATOR
G. CIURDARESCU, ADRIANA VACARU, A BD EL-RAHMAN •

Folosirea pe scară tot mai largă a insecticidelor în combaterea dău
nătorilor, ridică problema studierii infiuenţei acestora asupra poleniza
torH.or lucernei. Pe plan mondial cercetările efectuate în cîmp (3, 4, 5,
6, 7, 1 0, 1 1 , 1 2, 1 4, 1 5,) dt şi în condiţii de laborator (8), au arătat noci
vitatea diferitelor insecticide asupra faunei polenizatoare a lucernei,
referindu-se în special asupra albinei melifere (Apis mellifica L.) ( 1 , 2,
1 3) şi asupra albinelor sălbatice din genurile Megachile, Nomia, Bom
bus (9, 1 6) . S-a constatat că nocivitatea est� d.iferită în raport cu con
centraţia insecticidului, compoziţia lui chimică, ş i momentul aplicării
lui.
In ţara noastră cercetările referitoare la nodvitatea. diferitelor in
secticide asupra entomofaunei polenizatoare . a lucernei sînt puţine şi
acestea referindu-se doar la acţiunea lor asupra albinelor melifere. ln
contetxul acestei situaţii, am determinat sensibilitatea albinei sălbatice
Megachile ro tundata Fabr. la diferite insecticide, în condiţii de labo
rator.
MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU
In experienţe s-a folosit metoda peliculei de insecticid pe sticlă, în
cutii Petri c u diametrul d e 2 0 c m. S - a determinat sensibilitatea albinei
polenizatoare faţă de două categorii de insecticide : organoclorurate şi
o rganofosforice. Din grupa celor organoclorurate s-a folosit Detox 25,
iar din cele organofosforice Diazinon 25 şi Carbetox 35. Pentru cele
trei insecticide luate in consideraţie, s-au folosit concentraţiile de
0,0250/o i 0,05 % ; 0, 1 O/o şi 0,20/o.
Observaţiile asupra procentului de mortalitate s-au efectuat atît la
insectele trrat ate cît şi la cele netratate ( martor) , din oră în oră, timp de
8 ore.
Temperatura a fost de 23-25°C, iar umiditatea relativă a aerului
între 60-700/o.
•) Institutul de Cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea.
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REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII
Experienţele efectuate asupra sensibilităţii speciei Megachile ro 
tundate Fabr. au arătat că p rocentul d e mortalitate depinde de natura,
concentraţia şi durata (timpul) ·d e contact cu insecticidul (fig. 1 ) .
Natura insecticidului. S-au obţinut valori diferite ale procentului de

mort-alitate fa funcţie de <:·alegoria insecticidului folosit. La insecticidul
organoclorurat (Detox 25) , s-a constatat că determină acelaşi procent
de mortalitate, mai tîrziu, în comparaţie cu cel constatat la insecticide
le organosforice, Diazinon 25 şi Carbetox 35.
Concen traţia. Folosindu-se aceleaşi concentraţii la toate insectici
dele s-a constat că la conc entraţia de 0,0250/o p rocentul de m ortalitate
a avut valorile cele mai scăzute. Mărirea concentraţiei de insecticid a
determinat creşterea procentului de mortalitate.

Durata ( timpul de con tact) a insecticidului c u albinele. Procentul de
morta11it ate e ste determinat nu numai de natura şi concelllt raţia ins-ed i 
cidulu.i oi ş i d e durata ( timpul� de :conta:e.t) a lui cu . albinele.
S-a constatat că insecticidele experimentate nu au avut un efect
negativ asupra albinelO if în primele 60 m inute. Procentul cel mai ridi
cat de mortalitate ( 1 0011'/0 ) , s - a înregistrat la concentraţia d e 0,0250;0
pentru preparatele Diazinon 25 şi Detox 25 după 480 de minute şi după
360 de minute pentru Carbetox 35. Acelaşi procent de mortalitate, de
1 000/o, s-a obţinut la concentraţia de 0,050/o după 420 de minute pentru
preparatele Diazinon 25 şi Detox 25 şi după 300 de minute la preparatul
Carbetox 35. La concentraţia de 0, 1 Ofo, mortalitatea de 1 000/o s-a înre
gistrat după 360 minute la Diazinon 25 şi Detox 25, iar la Carbetox 35
după 240 minute. Cea mai mare concentraţie, de 0,20/o, a determinat
un procent de mortalitate maxim după 300 minute l a Diazinon 25 şi De
tox 25 şi după 240 minute la Carbetox 35. S-a constatat că atît concen
traţia de 0 , 1 % cit. şi cea de 0,2 % la Carbetox 35, determină mortalita
tea cea mai ridicată după 240 minute.
In condiţii de laborator, cantitatea de substanţă activă care de
termină un procent de mortalitate ridicat este mult mai redusă în com
paraţie cu aceea folosită î n condiţii de cîmp deoarece parametrii de
experimentare din laborator au fost constanţi.

CONCLUZII
1 . Indiferent de natura insecticidului după 1 20 minute apare un
procent de mortalitate.
2. Procentul de mortalitate este direct pr.oporţional cu concentraţia
şi natura insecticidului.
3. In strînsă corelaţie cu natura şi concentraţia insectiddului folo
sit, durata de contact a albinelor cu insecticidul prezintă o importantă
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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deosebiiă. Astfel concentraţiile scăzute de 0,025 °Io au produs un pro
· cent de mortalitate maxim după 360-480 minute pe dnd concentraţiile
de 0,2010 au produs acelaşi efect după 240-300 minute.
THE SUSCEPTIBILITY OF THE LEAF CUTTER BEE
(MEGACHILE ROTUNDATA FABR), TO THREE INSECTICIDES UNDER
LABORATORY CONDITIONS

Summary
It was found from the recerces done în the laboratory, that the susceptibility
·Of leaf cutter bee (M. rotundata Fabr.) was în corelation with the tested insecti
·ced, its concentration and the time of contact.
Among the tested insecticides, Carbetox 35 caused the higher percentage of
:mortality in the shortes time.

B I BLIOGRAFI E :
I . ANDERSON L. ATKINS E., 1967, Toxicity of pesticides and other agricultural
chemicals to honey bees - laboratory studies. Calif. Ag. Ext. Serv.
M-16.
2 . BERAN F., 1970, Der gegenwartige Stand unserer kenntnisse liber die Bienen
giftigkeit und Bienengeflihrlichkeit unserer Planzenschutzmittel. Ge
sund. Pfl. vol. 22, nr. 2.
3. JOHENSEN C. A. şi colab., 1965, Bee poisoning hazard of undiluted malathion
applied to alfalfa in bloom. Washingtol}. State University, Circular 455.
4. JOHANSEN C. A., 1967, Insecticide toxicity t o alfalfa - pollinating bees.
Washington State University, Circular 2784.
5. JOHANSEN C. A., 1968, Pollination and bee poisoning - Washington State
University, Circulq.r 2912.
6. JOHANSEN C. A., 1965, Bee poisoning. A hazard of applying agricultural che
micals. Washington Agricultural Experiment Stations, Circular 356.
"7. J.OHANSEN V. A., 1969, The bee poisoning hazard from pesticides. Wasthington
Agricultural Experiment Station. Bull. 709.
8. JOHANSEN C, -1961, Laboratory toxicity of severa! insecticides to the honey
bee. J. Econ. Entomol. 54.
9. JOHANSEN C., EVES J., Toxicity of insecticides to the alkali bee and the
alfalfa leaf-cultting bee. Wash. Ag. Exp. Stat. Circ. 475.
10. LINSLEY E., Mac SWAIN J., SMITH R., 1950, Comparative susceptibility of
wild bees and honey bees to DDT. - .lour. of Econom . Entomology,
voi. 43 nr. 1 .
1 1 . LINSLEY E., 1946, Effect o f DDT o n insect pollinators o f alfalfa. Calif. Agr.
Expt. Sta. Circ. 365.
12. LINSLEY E., Mac EWAIN J., 1947, The effects of DDT and certain other in
secticides on alfalfa pollinators. Jour, of Econ. Entomology, vol. 40,
nr. 3.
13. PALMER-JONES T., 1958, Laboratory methods for measuring the toxicity of
pesticides to honey bees. New Zealand, J. Agr. Research, 1.
1 4 . PORTMAN R . W., 1968, Toxicity o f lnsecticides t o insect pollinators. Univer
sity of Idaho. Idaho current i nformation series, nr. 67.
15. American Cyanamid Company, 1965, New concept in aerial insecticide appli 
cation. Am. Cqan. Co. Bulletin.
16. WALLER G. D., 1969, Susceptibility of an alfalfa leay cutting bee to residues
of insecticides on foliage. J. Econom. Ent., Vol. 62, nr. 1 .
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TOXICITATEA DE CONTACT A UNOR INSECTICIDE ASUPRA
PRADATORULUI COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA L.
ABD EL-RAHMAN, ADRIANA VACARU,

G. CIURDARESCrr

in ultimii ani combaterea biofogică şi integrată a căpătat un in-
teres deosebit î n urma ridică.rii problemei poluădi mediului şi distru
gerii echilibrului biologic.
Pe plan mondial s-au efectuat numeroase s1udii asupra efectelor
nocive ale insecticide'lor de c ontact faţă de entomofauna folositoare,.
de prădător•i şi paraziţi. Ele au arătat existenţa ·unor gra<luari în ceu
ce priveşte efectul destructiv al diferite-lor insecticide asupra ento
mofaunei şi relevă unele p roduse care pot fi .folosirte în combaterea in
tegrată. I n acest sens -s e remarcă lucrările lui BARLETT ( 1 963, 1 965) ,
DUMBADZE ( 1 966).
Datorită faptului că insecta Coccinella septempun c tata L. este u n
prădător de mare importanţă economică, distrugînd un mare număr
de specii dăunătoare culturilor agricole, în lucrarea de faţă am ur
mărit în condiţii de 11 aborator, efectul unor insecticide de contact, asu
pra acestui prădător. Insecticidele experimenta-le se folosesc pe scară
largă în comba·terea dăunătorilor diferitelor culturi.
METODA DE LUCRU
Observaţiile asupra sensibilităţii speciei Coccinella septempunc
ta ta L. faţă de insecticide s-au efectuat pe adulţi colectaţi din cîmp.

Pentru a urmări sensibilitatea acestui prădător faţă de insecticide,
s-a utilizat metoda peliculei de insecticid pe h îrti e de filtru în cutii.
Petri, cu diametrul de 1 5 cm şi suprafaţa de 1 77 cm2• S-a u făcut obser
vaţii la 2 tipuri de insecticide : organoclorurate şi organofosforice. Din
grupa insecticidelor organodorurate s-a lucrat cu Detox 25, iar din a.
celor organofosforice cu Carbetox 35 şi Fosfotox R 37 (Rogor) .
La Detox 25 s-au folosit concentraţiile de 0,025 ; 0,0 1 0 ; 0,0 1 5 ;
0,05 ; 0,2 şi 0,3 % , de 0,025 ; 0,0 1 0 ; 0,0 1 5 ; 0, 1 ; 0,3 şi 0,60/o pentru Car
betox 35 şi de 0,025 ; 0,0 1 0 ; 0,0 1 5 ; 0,0,5 şi 0 , 1 % pentru Rogor 37. Pro") Institutul de Cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea.
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.centul de mortalitate s-a determinat din 5 în 5 ore. Din fiecare concen
traţie de insecticid s-au utilizat 5 ml soluţie, cu care s-au umectat
.rondele de hîrtie de .filtru cu diametrul cutiilor Petri. Apoi au fost lă
.sate timp de 24 ore pentm uniformiza rea şi uscarea soluţiei de insec
.ticid. După tr.e cerea acestui intepyal de timp, rondelele s-au introdus
în cutiile Petri. Insectele au fost expuse în permanenţă la contactul cu
:pelicula toxică.
După 5 ore de la tratarea insectelor s-a determinat greutatea indi
·viduală _pe loturi de 100 de indivizi tTataţi şi netrataţi.
Experienţele au fost efectuate la temperatura de 25-28"C şi u
.miditatea de 60-70 % .
REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

Ex,per.ienţe1e efectuate asupra sensibilităţii speciei Coccinella sep
L, f.aţă de insecticidele Detox 25, Carbetox 35 şi Fosfotox
.R (Ro_g or) 37, au arătat că mortalitatea depinde de natura şi de du
rata expunerii la insecticid.
La Rogor 37 s-au observat dup ă 35 de ore de la tratarea insedelor
·O mortalitate de 1 00 % pentru concentraţiile de 0,0 1 00/o ; 0,01 50/o ;
t0,0250/o şi 0,050/o. La ultima concentraţie s-a obţinut după 30 de ore a
ceeaşi mortalitate .
. L� al doilea insecticid organofosforic, Carbetox 35, s-a observat
la a celeaşi concentraţii un procent de m ortalitate mult mai scăzut.
Astfe!l după 35 de ore mortalitatea a fost de 1 3,30/o la concentraţia de
•0,1 O/o şi de 36,6 % după 50 de ore. Concentraţiile de 0,20/o şi de 0,30/o
.au determinat după 50 de ore o mortalitate de 400/o şi respectiv 46,60/o.
Pentru insecticidul organod.ornrat Detiox 25 s-au obţinut după 50
de ore, la concentraţi.a de 0,0 1 0 % un procent de mortalitate de 36,60/o ;
de 46,60/o la 0,0 1 5% ; de 50 % p entru 0,0250/o ; de 56,9 % l a 0,05 şi de
70 % pentru concentraţia de 0,1 % .
Adulţii de Coccinella septempunc tata L., au m anifestat o sensibi
litate maximă faţă de Rogor 37, mmat de Detox 25 şi Carbetox 35
· ( fig. 1 ) .
Rezultate similare asupra sensibilităţii sporite a coccinellidelor
faţă de Rogor a obţinut şi GARGAV ( 1 968) .
Incerdnd preparatele organofosfOTice metildemeton ( metilmercap·toios)., vamldotion (Kilio al) , dimethoat ( Rogor) , tiometon (Intration) şi
triclorfon ( Clorofos), B ARLT ETT ( 1 962, 1 966) a constatat că după 24
ore mortalitatea cea mai ridicată a fost obţinută ·cu dimethoatul ( Ro
-gor) .
Referitor la influenţa insecticidelor asupra greutăţii corporale la
· C. septempWlctata, s-a constatat că greutatea corporală a scăzut odată
cu creşterea concentraţiei insecticidului. Spre exemplu, la concentra
ţia de 0,0 1 5 % R-0 gor 37, greutatea coiiporală individuală a variat între
1 8,9-58,6 mg, la 0,05 % între 1 1 ,l şi 3 1 ,5 mg, iar la 0,1 % între 9,5 şi

.tempunctata
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TOXJCITATE DE CONTACT

1 2 3'

2 1,4 mg, faţă de martorul netratat care a avut valori cuprinse între ·
3 1 ,7 şi 6 1 ,0 mg (fig. 2).
Efecte similare au fost constatate de GAST ( 1 960) la larve de Le
pidoptere.
CONCLUZII
Din experienţele efectuate asupra sensibilităţii speciei Coccinella·
septempunctata L. faţă de insecticide, se desprind următoarele con

cluzii :
1 . Adulţii de C. septempunctata L. prezintă -0 sensibilitate mult m>a i
ridicată faţă de insecticidele organofosforice, în comparaţie cu cele
clorurate.
2. Greutatea corporală a insectelor tratate scade odată cu creşte
rea concentraţiei de insecticid.
2. Procentul de mortalitate depinde de natura, concentraţia şi du
rata contactului cu insecticidul.
THE CONTACT TOXIClTY OF SOME INSECTICIDES ON
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA L.

Summary
It was found from the laboratory studies, initiated to determine the sensiti
vity of Coccinell a septempunctata L. to various insecticides, that this depends on
the type of insecticide used and the duration of its action.
Fosfotox R (Rogor) 37 was the most toxic of the three insecticides used in
this study, followed by Detox 25 and Carbetox 35.
The body weight decreases as the pesticide concentration increases.
B I BLIOGRAFI E :
1 . BARTLETT B. R„ 1962, The ingestion of dry sugars by adult entomophagous
insects and the use of this feeding habit for measuring the moisture·
needs of parasites. J. Ec. Ent., vol. 53, nr. 6, p. 749-753.
2. BARTLETT B. R„ 1963, The contact toxicity of some pesticides residues to hy
menopterous parasites and occinellid predators. J. Ec. Ent. vol. 56, nr_
5, p. 694-698.
3. BARTLETT B. R„ 1965, The repellent effects of some pesticides to hymenop
terous parasites and coccinellid predators. J,. Ec, Ent., vol. 58, nr. 2,.
p. 294-296.
4. BARTLETT B. R., 1966, Toxicity and acceptance of some pesticides fed to pa
rasitic Hymenoptera and predatory Coccinellids. J. Ec. Ent„ vol. 59, nr.
5, p. 1 142-1149.
5. DUMBADZE A. I., 1966, Th e sunflower moth Homoeosoma nebulella Hb., ancii
the elaboration of control measures. Trudy nauchno-Jssled. lnst. Zeml.
Tbilisi, 13, p. 205-209.
6. GAST R. T., 1960, The relatiosship of weight of Lepidopterous larvae to effectiveness of topically applied insecticides. J. Ec. Ent.,
52, nr. 6, P•
1 1 15-1 1 1 7 .
7 . GARGAV V. P., 1968, A study of selectivity in the action of organophosphorus
components on aphids that damage cotton and their coccinellid pre
dators. Summ. thisis Taskkent sel. Khoz, Inst„ 16 pp.
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SPECIILE FAMILIBI HALICTIDAE (HYMENOPTERA, APOIDEA)
CUNOSCUTE lN FAUNA R.S.R.
ARISTIŢA GOAGA•

Lucrări10 de specialitate cu privire la familia Halictidae din fauna
noaistre, cuprind liste faun.istice, care, uneori sînt completate cu
date ecologice şi cu raspîr,direa geografică. In 1 959-61 , apar date cu
privire la import3.nţa polenizatoare a albinelor din ţara noastră, obţinute
de către V. I u g a şi X. S c o b i o 1 a.
Aceasta familie făcînd parte dintre po'lenizatorii de seamă a plante
lor de cultură, furaj ere şi vegetaţiei spontane, m-a determinat să încep
un studiu mai profunci asupra taxonomiei şi biologiei acestora.
Familia Ha.lictidae din ţara noastră cuprinde 8 genuri : Halictus
Latr., Spechodes Latr., Nomoioides Sch., Nomia Latr., Dufourea Lep.,
Rhophites Spin., Rhophitoides Schch., şi Systropha Latr.
Cer.c etînd literatura de specialitate cu privire la familia Halictidae
am găsit ca J . FRlVALDSKY (2) prezintă o listă de 5 specii şi o formă,
Al. MOCSARY ( 1 2) mai adaugă încă 6 specii, C. HENRICH ( 3-7) men
ţionează 1 7 specii, AL. MOCSARY ( 1 3) citează 3 1 speci i şi una formă,
M. JAQ ET ( 1 1 ) mai adaugă 1 spede şi una formă, M. MOCZAR ş i
P. HENTER ( 1 8) citează 3 specii, Z . ,SZILADY ( 2 1 ). semnalează încă 3
specii noi, i:ar K. E. ZILAHI (22) 20 specii, P. BLUTHGEN ( l ) încă o
specie, A. MOLLER (20) adaug Ci la listă încă 3 specii, L. MOCZAR ( 14)
2 speci i , V. IUGA şi X. SCOBlOLA (8) menţionează 2 specii, M. MO
CZAR ( 1 7) prczintc1 2 1 specii şi una formă, L. MOCZAR şi M. SCHWARZ
( 1 5) mai semna.lează 9 specii, cunoscîndu-se deci în total 1 24 specii şi
4 forme pe teritoriul României.
Unele genuri şi specii apar pe listele faunistice sub alte denumiri
ca cele actuale, astfel genul Halictus este menţionat ca Hyleus ( 2, 3, 4,
5) , genul Du.fourea ca Halictoides (5, 6, 1 3, 1 8, 22), genul Rhophitoides
ca Rhophites (21 , 1 4 ) .
Speciile : Halictus calceatus Scop. menţionat ca H. cyJin dricus F.,
şi H. fulvocinctus Kl. ( 1 2) ; H. sexcintus F. sub numele de H. arbustorum
ţării

·
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Hl. ( 1 2) ; 1 1 . 11itidus Pz. semnalată ca Hylaeus sexn ocatus K. ( 13, 3) ; H.
villosulus Kby., ca Hylaeus punctulata K. (3) ; H. continentalis Bluthg.
ca Hylaeus smea thmanellus K. (3, 1 3) ; H. rufitariss Zett. ca H . parvu
lus. Schck. (·1) ; H. mucoreus Ev . ca Hylaeus carinaeventris Mor. ( 4) ; H.
subfasciatus Imh. ca H. rufocinctus Nyl. ( 1 3) ; H. subauratus Rossi ca
H. virescen.<> Lep. ( 1 3) ; H. nigripes Lep. ca H. vulpinus Hyl. ( 1 3) ; H. margi
natus Br. :�d H. tasciatellus Schck. ( 1 8) ; H. moria F. oa H. aeratus K. ; Ha
lic tus pallens Br. ca H. lineolatus Lep. ( 1 3) ; H. pygmaeus Schck. c a
H . nitidus Schck ; Dufourea vulgaris ca H . minutus Sck. ( 1 3) : H . niger
Vier. ca H. tra tellus Per . (9) ; Nomioides variegata Ol. semnalată ca N.
pulchella Jur ( 1 2) ; Nomioides minu tissima Rossi ca Nomioides pulche
llus Schck ( 20) ; Sphecodes monilicornis K. ca Sph. subquadratus Sm.
( J 3) ; Sph. ephippius L. ca Sph. similis Wesm. 1 3) ; Sph, ephippium L.
ca Sph. rufescens Tourn. ( 4) : Sph. fasciatus Hag. ca ' Sph. affinis Hag. ;
Sph. crassus Thorns ca Sph . variegatus Hag. ; Sph. miniatus ca Sph.
dimidiatus Hag.
Clasificarea şi actualizarea, denumirilor a fost făcută după lu
crările cele mai recente a lui M. MOCZAR ( 1 967) şi L. MOCZAR ş i
M . SCHWARZ ( 1 970), i a r actualizarea localităţilor d i n limba maghiară
şi germană, unde s-au găsit citate Halictidae s-a făcut după lucrarea
lui SILVESTRU MOLDOVAN şi NICOLAE TOGAN „ Dicţionar.ul numi
rilor de loc d ! itâ.ţi din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş" - 1 9 1 9.
GENUL HALICTUS Latr.
H. aeneidorsum Alfk. - Baziaş ( 17)
H. albipes F. - Sibiu (5), Mehadia ( 1 3) , Sagna (8)
f. aftinis Schck. - Mehadia ( 13), A iud ( 2 1 )
H. albomaculatus Luc. - Sagna ( 8)
H. crsperulus Per.
Orşova ( 1 7)
H. brevicornis Schck. - Beclean (22) , Bocşa Montană ( 1 7)
H. buccalis Per. - Bocşa Montană ( 22), Mehadia ( 1 7)
H. calceatus Scop. ( = fulvocinctus K, cylindricus F.), Transilva
-

nia ( 1 2) , Sibiu (3), Mehadia ( 1 8), Aiud, I ghiel, L. Roşu, M. Rodnei
1 400 m ( 2 1 ) , Cristurul Secuiesc ( 1 4)
f. albipes - B. Herculane (2)
H. cephalicus Mor. - Mehadia ( 1 8), Ighiel ( 2 1 )
H . clypearis Schck. - Aiud ( 22, 1 7)
H . coch leareilarsis Dours
Movila ( 20) , Cazane, Porţile de
Fier ( 1 7)
H. continen ta/is Bluthg. (
H . smeathmanellus K.) - Sibiu (3, 1 3) ,
Braşov ( 1 3)
H. convexiusculus Schck. ( = porcus Mor., clypeatus Schele.) H odod O. Sibiului, Sibiu, Bocşa Montană (22) , Sibiu, O. Sibiului ( 1 7)
H. costulatus Kriechb - Turda, Mehadia ( 1 3), Cristuru! Secuiesc
( 1 4), Transilvania ( 1 7)
H. crassipunctatus Blilthg. - Bocşa Montană ( 1 7)
-

=
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eurygnatus Bhi.thg. - Cristuru! Secuiesc ( 1 4)
e uboensis Strand. - Banat ( 1 7)
fasciatus Nyl. - Sibiu (3), Cristuru! Secuiesc ( 1 4)
tulvicornis K. - Hodod, Be.clean, M -ţii Tibleş (22)
geminatus Per. - TransHv·a nia şi Banat ( 17)
glabriusculus Mor. - Măcin ( 20) , Sovata ( 1 7)
H . griseolus Mor. ( = H . dubitabilis Sand.) - Ocna Sibiului (22)
H. hammi Saund. - D odod, Beclean (22, 1 7)
H. hirtiven tris Bliithg. - B. Herculane ( 1 )
H . interruptus Panz. (
geminus Ev.)
TransHva·nia, Banat ( 1 3 ) ,
H.
H:
H.
H.
H.
H.

=

-

Mehadia ( 1 8) , Ighiel, Aiud ( 2 1 ) , Mă.cin (20), M-tii Sebeş ( 17)
H. laevigatus K.
Mehadia ( 13, 1 8) , M-tii Rodnei 1 000-1 300 rn
( 2 1 }, Transilvania ( 1 7)
H. laevis Kl. - Aiud, M-ţii Rodnei 800 m ( 2 1 ) , Beclean, O. Sibiu
lui, Aiud (22) , M-ţii Rodnei, Beclean, Ilva de Jos, Apatiu ( 1 7)
H. laticeps Schck. - Bocşa Montană, Sibiu ( 22) , Transilvania ( 1 7)
H . la liventris Scbok . (
H. decipiens Perk.) . - Bai.ia Mare, Cristuru!
Secuiesc, Tirnăveni ( 1 7)
H. Jeucozonius Schck. - Sibiu (7), Sf. Gheorghe, Sibiu, Baziaş,
Mehadia ( 1 3, 1 8) , Turda ( 2 1 ) , Cristuru! Secuiesc ( 14)
H. limbellus Mor. (
ventralis Per., combinatus Blilthg.) - Ocn a
Dejului ( 1 7)
H. linearis Schck. ( = H. saundersii D . T.) - B îrzeasca ( 1 7)
H. Ussonotus Nosk. - B. Herculane ( 1 7)
H. Jongulus Sm. - Aiud ( 2 1 )
H. gracilis Mor.) - B aziaş ( 1 3) , O. Sibiu
H. Jucidulus Schck. (
lui (22), Hodod, Ocna Sibiului ( 1 7)
H. kessleri Brams - Transilvania ( 1 7)
H. muc:o...Zl uius Sm. - Sibiu (7), Transilvania, Bana:t ( 1 3) , Măcin
( rn-ţii OrUga), ( 1 1 ) , Mehadia ( 1 8) , Aiud, Ocoliş, Turda ( 2 1 ) , Dobrogea
(20), Cristuru! Secuiesc ( 1 4), Sagna ( 8)
H. major Nyl. - Rîul de Mori ( Hunedoara), Tuşnad, Mehadia, Re- ·
şiţa ( 1 3) , Cristuru! Secuiesc ( 1 4) , Mehadia ( 1 8) lghiel ( 2 1 )
H . malachurus K. - Sibiu ( 3 ) , Aiud ş i Ighiel ( 2 1 ) , Transilvania ( 17)
f. Jonguloides Strand. - Braşov ( 1 7)
H. mandibul aris Mor. - Ocna Sibiului (22, 17)
H. fasciatellus Schck.) - Apoldul de
H . marginatus Brune. (
Sus, Mercurea, Mehadia, Moldova Nouă, Reşiţa ( 1 3) , Mehadia ( 18)
H. marginellus Schck. ( = H. marqueti Mor.) - Bocşa Montană
(22, 1 7)
H. minutissimus K. - Transilvania ( 1 3)
H. minutulus Schck. (
semipunc tatus Schck.) - Hodod, Nuşeni
( 22) , Braşov ( 17)
H. minutus K. - Eşelniţa (2), Mehadia, Eşelniţa, Baziaş ( 1 3)
H. morbillosus Kriechb. - Turda, ALud, Dumbrăveni, Sighişoara,
Mehadia, Cazane ( 13), Techirghiol ( 1 1 ), Ocna Sibiului ( 2 1 ) , Dobrogea
( 20), Banat, Hunedoara ( 1 7)
-

=

=

=

=

=
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H. morio F. ( = aeratus K}. - Eşelniţa (2) 1 Buz1iaş, Mehadia, Sf.
Gheor.g he ( 1 3) , Aiud şi I ghiel ( 2 1 ) , Bo-cşa Montană, Braşov, Hodod ( 1 7)
H. mucoreus Ev. ( = carinaeventris Sich., pollinosus Mor.) - Sibiu
(4), Aiud, Mehadia, Sibiu ( 13 ) , Aiud, Ocna Sibiului, M-ţii Rodnei 1 000
m ( 2 1 ) , Sibiu ( 1 7)
H. nigc: Vier. (= H. fratelius Schck.) - Sagna (8)
H. nigripes Lep. ( = vulpi n us Nyl.) - Suceag, Mehadia ( 1 3) , Turda
(21 )
H. nitidiusculus K . - Mehadia ( 1 3)
H. nitidus Panz. ( = Hylaeus sexnota tus K.) - Sibiu (3), Mehadia,
Sibiu ( 13), Aiud, Ocna Sibiului (21 ), Aiud, Braşov, Sibiu ( 1 7)
H. pallens Br. ( = lineolatus Lep.) - Mehadia ( 13), Aiud, Brac;; o v,
Sibiu ( 1 7)
H. patellatus Mor. - Kikinda Mare, Moldova Nouă ( 1 3)
H. pauxillus Schck. - Sibiu (3) , Orşova, Buziaş, Sibiu, Tuşnad ( 13),
Sagna (8), sudul şi vestul Transilvaniei ( 1 7)
H. perkinsi Bluthg. - Carpaţii Meridionali şi Răsăriteni ( 1 7)
H. pygmaeus Schck. ( = nitidus Schck.) - Mehadia ( 1 3)
H. politus Schck. - Sibiu ( 4), Orşova, Sibiu ( 1 3)
H. punctatissimus Schck. - Aiud (2 1 ), Beclean, Bocşa Montană,
Hodod ( 1 7)
H. punc ticollus Mor. ( = H. saun dersii D. T.) - Hodod (22), Ocna Si
biului ( 1 7)
H. quaddcinctus F. (
quadristrigatus Latr.) - Sibiu (3), Mehadi·a,
Nuşfalău, Pir. Sf. Gheorghe ( 1 3), Movila (20)
f. grandis H. - Mangalia ( 1 1 )
H. quadrinotatus K. ( = H . breviventris Schck.) - Herculane ( 2),
Cazane, Covasna, Mehadia, Orşova, Tuşnad ( 1 3) , Mangalia, Măcin
(M-tii Orliga) ( 1 1 ) , Cristuru! Secuiesc ( 14), Cîmpia Transilvaniei, Me
hadia, Oradea ( 1 8) , Tuşnad, M-ţii Tibleş ( 1 7}
H. quadrino tatulus Schck. - Hodod ( 1 7)
H. quadrisigna tus Schck. ( = H. pleuralis Mor.) - Beclean ( 1 7. 22)
H. rubicundus Christ. - Transilvania ( 1 2), Sibiu (4), Cîmpia TransHvaniei, Simisna, Tuşnad, Braşov, Mehadia, Reşiţa ( 1 3), Ocna Sibiului
( 2 1 ) , Sagna ( 8)
H. rutitarsis Zett. ( = parvulus Schck.) - Sibiu ( 4, 13), M -ţii Tibleş (22, 1 7)
H. scabiosae Rossi - Tuşnad ( 13), Mehadia ( 18)
H. semitectus Mor. - Beclean (22) , Bocşa Montană ( 1 7)
H. semitomen tosus Blilthg. - M-ţii Reit ezat ( 17)
H. sexcinctus F. ( = arbustorum H!.) - Transilvania ( 12), Sibiu ( 3),
Nuşfalău Sîngeorgie, Sibiu, Sura Mare ( 1 3) .
H . sextrigatus Schck. - Hodod (22) , Banat, Transilvania ( 1 7)
H. subauratus Rossi (= ii. virescens Lep.) - Hercu1ane {2) Tuşnad,
Sf. Gheorghe, Braşov ( 1 3), Sagna (8)
H. subfasciatus Imh. ( = H. rutocintus Nyl.) - Mehadia ( 1 3, 1 8) ,
sudul Transilvaniei ( 1 7)
=
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tetrazonius Kl. - Transilvania ( 1 3), Mehadia ( 1 8) , Aiud ( 2 1 )
tirolensis Blilthg. - Herculane ( 1 7)
trie hopYgus Bliitllg. - România ( 17)
truncaticollis Mor. - Hodod ( 22), Arad, Hodod, Ocna Sibiu

H. tumulorum L. - Transilvania ( 1 3) , Aiud, M-tii Paring 1 000 m,

Turda ( 2 1 )

H. varipes Mor. - Aiud, Baziaş, Mehadia ( 1 3), Mangalia, ( 1 1 ),
iud, Baziaş, Oradea ( 1 7)
H. villosulus Kirby. ( = punctulata K.) - Sibiu (3), Sibiu, Orşova
( 1 3) , Mahadia, Oradea, M-ţii Rodnei, Tibuţa, Zalău ( 1 7), Ardeal şi Ba
nat ( 1 7)
? H. villosus - Techirghiol, Mang·alia ( 1 1 )
H. zonulus Srn. - H aţeg, Oraviţa ( 1 3) , Aiud, Ighiel, Ocoliş ( 2 1 ) ,
Carpaţi ( 1 7)
H. xanthopus K. - Mehadia ( 1 3), Aiud (21 ) , Cristuru} Secuiesc
( 1 4) , centrul şi sudul Transilvaniei { 17)

GENUL SPHECODES
Sphecodes alternatus Sm. - Aiud, Arad, Bocşa Montană, Orşova,

Sibiu, Ţăşnad ( 1 5)

Sph. fasciatus Hag. ( = affinis Hag.) - Hodod ( 22)
Sph. crassus Thorns. ( = Sph. verigatus Hag.) - Bocşa Montană (22),

Cehul Silvaniei, Ocna Dejului ( 15)
Sph. cristatus Hag. - Ileanda { 1 5)
Sph. croaticus Meyer. - I leanda, Suncuiuşi ( 1 5)
Sph. miniatus Hag. ( = dimidiatus Hag. - Beclean, Bocşa Monta
nă (22) ; Rus ( 1 5) ;
Sph. ephippius L. ( = Sph. similis Wesm., rufescens Tourn. geof
frellus Krirby) - Transi.lvan·i a• ( 1 2), Sibiu (4, 1 3) , Hodod ( 22) .
Sph. ferruginatus Hag. - Beclean, Bocşa Montană, Cehul Silva
n iei, Sibiu, Rus, Văliug { 1 5)
Sph. fuscipennis Gerrn. - Tăşnad, Simisna, Cazane ( 1 3), Runc ( 2 1 )
Sph. gibbus L . - Sibiu (3), Mehadia, Orşova, Sibiu, Tăşnad, Tuş
nad ( 1 3) , Aiud ( 2 1 )
Sph. hyalinatus Hag. - M-ţii Carpaţi şi M-ţii Transi lvaniei, Borsec, Bocşa Montană, Rus, Şuncuiuş, Tăşnad ( 17)
Sph. longulus Hag. - Bocşa Montană, Cehul Silvaniei ( 1 5)
Sph. majalis Per. - Ardeal ( 1 7), Bocşa Montană, Hodod, Ineu ( 1 5)
Sph. miniatus Hag. Bo-cşa Montană, Rus ( 1 5)
Sph. monilicornis K. ( = Sph. subquadratus Srn.) - S ibiu (4),
uş
falău, Sf. Gheorghe, Sibiu, Tăşnad, Zalău ( 13), Aiud ( 2 1 ) .
Sph. pellucidus Srn. - Mehadia, Reşiţa ( 1 3), Gîmb aş ( 2 1 ) , Aiud,
Baziaş, Bedean Bocşa Montană, Gîmbaş, Rus, Sighişoara Şuncuiuş ( 1 5) .
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Sph. pseudofasciatus Bliithg. - Oradea ( 1 7, 1 5)
Sph. punc ticeps Thoms. - Mehatlia, Reşiţa, Tuşnad ( 13), Beclean

( 22), Cristuru! Secuiesc ( 14), Bocşa Montană, Beclean, Ilea:nda, I neu,
Şuncui 1 1ş ( 1 S J .
Sph. reticulatus Thoms . - ( = Sph. distiguendus Hag.) - Mehadia
( 1 3) , Aiud, Beclean, Bocşa Montană, Cris,t urul Secuiesc, Ileanda, Hodod,
Oradea, M-ţii Retezat, Tuşnad, Zalău ( 1 5)
Sph. rubicundus Hag. ( = Sph. ruiiventris Panz.) - Haţeg ( 1 3), Cristuru! Secuiesc, Or,adea ( 1 5)
Sph. scabricollis Wesm. - Herculane (2), Mehatlia (3, 1 5)
Sph. schencki Hag. - Cristuru! Secuiesc ( 1 4)
Sph. spinulosus Hag. - Oradea, Reşiţa ( 1 5)
Sph. subovalis Schck. - Aiud, Beclean, Berzasca, Bocşa Montană,
Cehul Silvaniei Cristuru! Secuiesc, Gizela, Ileanda, Maramureş, Ocna
Sibiului, Sibiu, Turda, Zalău ( 1 5)
? Spil. variegu tus Hag. - Beclean (22)"
GENUL NOMIOIDES Schck.
N. minutissima Rossi ( = pulchellus Schenck) - Mădn, (M-tii Or

liga) ( 20), Orşova ( 1 7)

N . variegata Ol. ( = N. pulchellus Jur.) - Transilvania ( 1 2, 1 3 ) ,

Techirghiol ( 1 1 ) .

GENUL RHOPHITES Spin.
Rh. hartmanni Frtese - Mehadia ( 1 8) , Sagna (8), Transilvania ( 1 7)
Rh. quinquespinosus Spin. - B. Caşin ( 1 4) , Ocoliş ( 2 1 ) , Sagna (8),

Mehadia ( 1 8), Sibiu (4), TransHvania ( 1 3, 1 2))

GENUL RHOPHPTOIDES Schck . (== Rhophites Spin .în part)

Rhd. canus Ev. - Cluj , Mehadia, Sf. Gheorghe, Simişna, T.aşnard,
Tihuţa, Turda ( 1 3) , Aiud ( 2 1 ) , B. Ca.ş in, Sîndominic ( 1 4) , Sagna ( 8)

GENUL NOMIA Latr.
N. diversipes L-atr . - Mehatlia ( 1 8), Transilv an'ia ( 1 7)
N. femoralis Pall. ( = diiformis Pz.) - Mercurea ( 1 3)
N. ruficornis Spin. - Ocna Sibiului, Turda ( 1 3)
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

HALICTIDAE DIN RS.R.

131

GENUL DUFOUREA Lep. ( = HALICTOIDES Nyl.)

D . den!iventris Hyl. - Sibiu (6), M-\ii Rodnei 1 000-1 400 m ( 2 1 ) ,
Tr.Gnsilvania ( 1 7)
D. inermis Nyl. - Sibiu ( 5), Carpaţii Orientali ( 17).
D . vulgaris Schck. ( = H. minutus Schck.) - Bazaiş, Mehadia ( 1 3)

GENUL SYSTROPHA Latr.
S. curvicornis Scop. - Sibiu (6), Braşov, Bazioaş, Dumbrăveni, Me
ha.dia, Simi�na, Sf. Gheorghe, Sighişoara, Şura Mare ( 1 3) , Mehadia ( 1.8),
Aiud ( 2 1 ) , Baziaş, Beclean, Aiud, Braşov, Băgău, Dumbrăveni, Hodod,
Nuşeni, Mirăslău, Mehadia, Oradea, Ocna Sibiului, Haţeg, Sighişoa
ra ( 1 6)
S. planidens Gir. - Aiud ( 2 1 ) , Mehadia ( 1 8), Aiud, Baciu, Braşov,
Mehadia, Oradea, Tăşnad, Tur<la ( 1 6) , Turda, Braşov ( 1 3) .
ACTUALIZAREA LOCALITĂŢILOR UNDE AU FOST CITATE SPECIILE DE
HALCTIDAE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Apanagyfalu
Berzâskân
Bethlen
Boksânbănya
Brasso
Buzamezo
Csikszentdomokos
Czibles havos
Erzsebetvaros
Fernczfalva
Gyi1kos-t6
s. Szt. Gyorgy
Hadad
Hatszeg
Hercules filrdo
Hermannstadt
lgenpatoka
Kaszan filrdo
Kazan
Kolozsvar
Kovaszna
Kudsiri havasok
Malomviz
Marosgombâs
Mezoseg
Movila
Nagy-Csiir
Nagy Apold
Nagybanya
N agyenyed
Nagyfalu
Nagy Kikinda
Nagyoklos

-

Nuşeni, Jud. Bistriţa Năsăud.
Berzasca, jud. Caraş Severin
Beclean, jud. Bistiriţq Năsăud
Bocşa Montană, jud. Caraş Severin
Braşov, jud. Braşov
Buziaş; jud. Timiş
Sindominic, jud. Harghita
Munţii Tibleş
Dumbrăveni, jud. Sibiu
VăHug, jud. Car�ş Severin
Lacul Roşu
Sf. Gheoorghe, jud. Covasna
Hodod, jud. Sălaj
Haţeg, jud. Hunedoara
Băile Herculane, jud. Caraş Severin
Sibiu, jud. Sibiu
Ighiel, jud. Alba
Băile Caşinului, jud. Harghita
Cazan jud. Caraş-Severin
Cluj, jud. Cluj
Covasna, jud. Covasna
Munţii Sebeşului
Riu de Mori, jud. Hunedoara
Gîmbaş, jud. Hunedoarra
Cîmpia Transilvaniei
Movila, jud. Constanţa
Şura Mare, jud. Sibiu
Apoldu Mare, jud. Sibiu
Baia Mare, jud. Maramureş
Aiud, jud. Alba
Nuşfalău, jud. Sălaj
Kikinda Mare
Ocoliş, jud. Alba

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1 32

ARISTIŢA GOAGA
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Nagyszeben
Nagyvârad
Nemetbogsan
Oravicze
Orosmezo
Orsova
Parang havas
Peer
Resicza
Rodnari-havas
Runk
Semesnye
Segesvar
Szekelykesztur
SzeTtlahelu
Szucsag
Tasnad
Tihucza
Torda
Tusnad
Vizacna
Vârsonkolyos
Z1lah

-

Sibiu, jud. Sibiu
Oradea, jud. Bihor
Bocşa Montană, jud. Caraş Severin
Oraviţa, jud. Caraş Severin
Rus, jud. Sălaj
Orşova, jud. Mehedinţi
Munţii Parîngului
Pir, jud . Satu Mare
Reşiţa, jud. Caraş Severin
Munţii Rodnei
Runc (Ocoliş), jud. Mureş
Simişna. jud. Cluj
Sighişoarra, jud. Mureş
Cristurul Secuiesc, jud. Harghita
M iercurea, jud. Sibiu
Suceag (Corn. Baciu), jud. Cluj
Tăşnad, jud. Satu Mare
Tihuţa, jud. Bistriţa
Turda, jud. Cluj
Tuşnad, jud. Harghita
Ocn a Sibiului, jud. Sibiu
Suncuiuş, jud . Bihor
Zalău, jud. Sălaj.

,.LES ESPl!;CES DJJ: LA FAMILIE H ALICTIDAE (HYM „ APOIDEA)
CONNUES DANS LA FAUNA R.S.H.."

Resume

Suite de la recherche de la l iterature de specialite en ce qui concerne la
famille HalicLidae, l'auteur trouve que sont signalees sur le teritoire du n otre pays
124 especes et 4 formes (84 especes et 4 formes du genre Halictus ; 27
especes
du genre Sphiecades, genre Rhophitoides ; 3 especes du genre Dufo.urea ; 2 especes
du genre Systropha ; 3 especes du genre Nomia
L 'auteur reactualise le denominations des quelques especes qui etaient
sous
autres denominations, offrant une l iste de synonymes, puis îl actualise les localites
qui portaient autre nom dans les Hstes, publies anterieur. Le travail est acompagnee
et de carte de Roumanie avec les localites ou sont trouvees des especes de Halic
tiidae cites jusqu 'ă present en literature.
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MUZEUL DE

I

Ş T I I N Ţ E L E N A T U RI I BACĂU

STUDII ŞI COMUNICARI

-

1972

I

1 35 -144

I

CONTRIBUŢII LA CUNOA'.ŞTEREA FAMILIEI HALICTIDAE
(HYMENOPTERA, APOIDEA) DIN PARTEA CENTRALA A
MOLDOVEI
XENIA SCOBIOLA-PALADE, ARISTIŢA GOAGA

•

Studiul reprezentanţilor din famHia Halictidae a fost început de
noi din anul 1 970, coleotînd material din împrejurimile Bacăului, pe
Valea Tazlăului ş i a TI'lotuşului spTe vest pînă în regiunea montană.
Din punct de v edere geogT.afitc, această z.o nă se caraderizează
printr-o d iversitate a formelo.r de relief ( munte, dealuri, podiş) cuprin
să între 80 m şi 1 654 m, iar în unele văi de pe .podi.ş aj.unge la 50 m
altitud'i ne.
In regiunea muntoasă şi cea deluroasă se întîlneşte o climă u
medă şi răcoroasă, mai spre răsărit de a:cea·stă zonă, clima devine mai
secetoasă, vegetaţia urmărind îndeaproape această zonare cHmatkă.
Noi am colectat ma1erial de pe plantele oare cresc în poienile pă
durilor cu frunze căzătoare, pe valea rîurilor sus amintite şi pe lîngă
şosele, haturi şi din livezi.
Primele cercetări privind Apoide-1,e din a,ceastă regiune a Moldo
vei au fost făcute de către V. I u g a şi X. S c o b i o 1 a ( 1) c·are
evidenţiază printre a,l ţi polenizatori a i lucernei şi 9 sipecii din familia
Halictidae.

Studiind materialul de Halictide co'lectat de noi din această regiu
ne, am mai găsit 30 specii şi 1 formă, noi pen tru această zonă,
din care 7 specii sînt n oi pentru fauna României, deci cunosdndu-se
.în total 39 specii şi una formă.

Genul HALICTUS Latreille, 1805

Are aripile anterioare ·CU 3 celule cubitale, cu nervura baza1lă
curbată, femela are pe pigidiu o făşie îngustă, alungită, pleşuvă, iar
masculii au de obicei clipeul alungit, cu pete galbene pe p artea an
terioară. Corpul poate fi negru, cu dru ngi sau pete de peri albi pe par
tea posterioară sau anterioară a terg,irt elor, alte specii au corpul albas
tru sau verde metalic. Cuibăresc în pămînt.
") Muzeul de Istorie Niat'llrailă „Grigore Antipa" Bucureşti.
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău.
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H. sexcinctus (Fabricius 1 715)

Specie mare, 1 3 mm . Capul lat ca toracele, cu partea anterioară a
clipeului galbenă, labrul şi m andLbulele negre. Antenele sînt galbene,
cu primU!l şi ul1imele ·a rticole, negricioase, iar ultimul articol este
îndoit ca un cîrlig. Abdomenul este negru cu benzi de peri albi, pe
partea posterioară a tergitelor, steTnitul 6 e ste plan. PilozHatea este
g:a lbenă carfen.ie. S-a .găsit 1 ci" la Bacău 30.VIII. Este răspîndit
în N. Afrkei, Asia Mică, Asia Centrală1 Europa şi Siberia.
H. rubicundus ( Christ, 1 77 1 )

Această spe:cie a fost citată de V . IUGA şi X . SCOBIOLA ( 1 ) d e l a
Sagna, jud. Neamţ. Specie holardică.
H. emygnutus Bltithgen

Specie de talie mijlocie, 9 mm, cu corpul negru cu dungi păroase
ailbe, întrerupte pe partea posterioară a tergitelor, numa i pe tergitul 4
dunga este întreagă. Abdomenul este des punctat, pterostigma gralbenă
pală. Am wlectat 2 W la Onişcani şi Brăila 26-30 VII. Cunos
cută din Europa meridionaiă şi centrală.
li. Jangobardicus BH.i.thgen

Specie mijlocie 9-1 0 mm, cu corpul negru cu făşii păroase albe
întrerupte, pe partea posterioară a tergitelor ; cu o pubescenţă roşcată
pe cap şi torace, punctuaţia de pe abdomen este fină. S-au găsit 3 W
la Petricica, 1 1 .V. pe flori de Chrysanthemum sp. Rălspîndit în Europa
meridională şi centrală. Este specie nouă pentru fauna României.
H. macuJatus Smith, 1 848

Albini sveHe de 'f-8 mm. Au tîmplele lăţite spre spate, cu clipeul
bombat, metanotul este rotunjit, posterior, cu pete păr.oase albe p e
partea posterioară a tergitelor 1--4 . Primul te.r git abia vizibil, punctat.
A fost menţionată la Sagna ( 1 ) , noi am găsit 35 d' d' şi 26 �� l a
Bacău, Bij ghir, Gherăieşti, P .e tricica, Berzunţi, 1 1 .V.-3 1 .VIII pe flori
de Carduu.m sp., Ran unculus sp., Matricaria chamomilla L., V eronica
sp., Taraxacum ofiicinale Weg., Chrysanthemum sp., Calendula offici
nalis L. Cunoscută în Europa, Caucaz, Asia Mică, Asia Centrală.
H. sexstrigatus Schenck, 1 810

Specie de talie mică, 6-6,5 mm. Corpul negru cu făşii albe pe
partea posterioară a tergitelor. Abdomenul este oval, cu primul tergit
neted şi lucios, al 2-lea este fin punctat. Metanotul este posterior ro
tunjit, aria medi·a nă cu riduri scurte. Am colectat 1 d' la Bacău
30.VUI, pe flori de Matricaria chamomilla L. Specie µaJearctică.
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H. Jevigatus Kirby, 1 802

Lungimea 7-8 mm. Capul şi toracele acoperit cu peri lungi, de
culoare roşie-ruginie. Mezonotu l este lucios cu punote rare. Făşiile
la bază a tergitelor sînt late. Marginele posterioare ale sternitelor 4 şi
5 sint scobite mult. S-a găsit 1 d' la Megheş, j ud. Bacău 1 9.VIII. Cu
noscută din Slov•a cia, Ungaria, U.R.S.S. şi România.
H. zonulus Smith, 1 848

Lungimea 8 mm. Are faţa rotundă, punctuaţia de pe abdomen
este rară cu benzi înguste de peri albi la baza tergitelor. Perii de pe
sternitele 2-4 sînt lungi, de pe sternitul 5 sînt aşezaţi ca nişte solzi.
Am colectat 1 d' pe muntele Şandru, 1 4.VTI. Specie comună, ce este
cunoscută în regiunea holarctică.
H. quadrisignatus Schenck, 1 853

Lungimea -5 mm. Marginele posterioare a tergitelor sînt deschise
la culoare, fără benzi fin e de perişori. Antenele scurte, abdomenul
ova l , tarsele roşii-gălbui, cu ultimul articol de culoare închisă. Am
găsit 1 d' la Bacău, 30.VII I pe flori de Taraxacum ofiicinale Weg. Răs 
pîndit în Europa centrală.
H. major Nylander, 1 852

Specie de talie mare, 1 1 mm, cu mezonotul des punctat, p ete de
peri albi la baza tergitelor 2-4. Primul tergit este lucios, cu puncte
foarte rare. Ultimul segment abdominal pe ambele laturi cu cite o
prelungire lată. Am colectat 1 � la Dofteana, 8.VII. Cunoscută din
Europa meridională şi centrală, Asia Centrală.
H. Jeucozonius Schrank, 1 78 1

Speoie mij locie ; 8-1 0 mm. Mezoru>tul ·atcoper·i'1 cu peri lungi, ialbi
maronii. Primul tergit des punctat, cu pete albe la baza tergitelor
2-4. Metanotul prevăzut cu muchii, posterior şi la·teral. S-au colectat
3'?� l a or. Gh. Gheorghiu-Dej , Hemeiuşi şi Gherăieşti 24.VI-8.VI I
de pe flori de Tragopogon sp. Se găseşte în N. Africii, Europa, Asia
Mică şi Asia Centrală.
H. interruptus Penzer, 1 798

Specie mic ă ; 5-7 mm. Are ·antene lungi, mezonotul şi abdomenul
lucios cu puncte foarte fine ; partea posterioară a ·metanotului pe laturi
cu o muchie evidentă. Tergitele fără benzi sau p ete bazale sau poste
rioare. S-au găsit 4 �� prin fineţe la Bijghir, Gherăieşti şi Bacău,
6.VII-31 .VIII, pe flori de Chrysanthemum sp., Carduus sp., Daucus
caro ta L. Cunoscut din Europa meridională şi centrală.
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Brulle

Lung•i mea 8 mm. Are corpUil. negru, ·capul şi tor.a1Cele acoper.it cu
peri gri murda<r ; mezonotul des punctat, aria mediană a metanotului
cu striuri ondulate, foarte fine, ce sînt mărginite posterior cu o linie
fină. Primele tergite lucioase şi cu puncte rare pe mijloc. Aripile sînt
puţin gălbui, cu petrosigma maron. Am găsit 1 S? la Schitu Frumoasa
1 4.VII. Este cunoscută în Europa meridională şi centrală.
H. quadrinolatulus Schenck, 1 859

Talie mijlocie, 8 mm. Clipeul este alungit, mezonotul este lucios
cu puncte foarte fine, rare. P rimul tergit neted şi lucios fără puncte, cu
pete de peri albi la baza tergitelor 2-4. Partea posterioară a metano
lului este rotunj ită. Abdomenul este glabru. S-a găsit 1 S? la Onişcani
3 1 .VII, pe flori de Matricaria chamomilla L. Răspîndit în Europa. Specie
nouă pentru fauna României.

H. hirtiventris Bl\Hhgen

Specie mică, 5--6 mm. Are capul mai la-t decît toracele ; la baza
antenelor are o creastă fină. Primul tergit este neted şi lucios, nepunc
tat, pe al 2-lea tergit punctuaţia este deasă, iar pe al 3-lea mai rar.
Marginele posterioare a tergitelor sînt galbene-roşcate, iar sternitele
sînt acoperite cu peri albi, bine dezvoltaţi. S-au colectat 3 S? S? l a
Bălătău, Slănic Moldova ş i Bacău între 1 3.V-30.VIII p e flori d e Ta
raxacum oificinale Weg. Se cunoaşte de la Istria, Ungaria şi România.
H. marginatus B rolle

Lungimea corpului, 7 mm. Capul ma i scurt decît .lat. Partea ,ante
rioară a primei tergite este lucioasă, restul este des şi fin punctată.
Partea inferioară a antenelor este galben-maronie. Metanotul cu mu
chie pe partea posterioară, mezonotul este lucios. Cu dungi de peri
albi, la bază şi partea posteri oară a tergitelor. S-a găsit 1 � la Sohodol
22.VI. Specie mediteraneeană, cunoscută în Ungaria şi România.
H. corvinus Morawitz, 1 878

Lungimea corpului 6-7 mm. Masculul are marginea anterioară a
clipeului, labrul şi mandibulele, galbene, capul foarte puţin alungit.
Partea inferioară a antenelor este maron, spre vîrf mai închis la cu
loare. Corpul negru, cu partea distală şi bazală a tibiilor şi tarsele de
culoare galbenă. La ambele sexe, primul tergit are partea a nterioară
netedă, iar partea posterioară cu puncte dese. Mezonotul este lucios
cu puncte rare. S-au colectat 1 d' şi 1 S? Hemeiuşi şi Bacău, 27.V.-30.
VIII pe flori de Chrysanthemum sp. Specie mediteraneană, cunoscută
în Caucaz, Ungaria şi România.
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H . pauxillus Schenck, 1 85 1

Specie mij locie 5-7 mm. A fost menţionată l a Sagna ( 1 ) , cunoscu
tă în N. Africii, Europa şi Asia Centrală.
H. tricinctus Schenck

Talia cor;pului 9 mm. Mezonotul este punctat. Antenele lungi cu
.articolele aproape pătrate. Pr·i mul tergi·t este des punctat, în mijloc
punctele sînt puţin mai rare. Pe tergitele 2-4 cu pete lateraole bazale,
din peri albi. Cea mai mare par.te a tibiilor şi tarsele sînt roşii-gălbui.
Stcrnitele fără peri. S-a găsit 1 d' la Mărgineni, 4.VIII pe flori de
Daucus carota L. Răspîndit în Europa meridională şi centrală, Siria.
Specie noud pentru fauna României.

H. fulvicornis Kirbi, 1 802

Specie comună, 6-7 mm. Are capul rotund, cu clipeul de 2 ori
mai lat decît lung. Mezonotul este des şi fin punctat. Metanolul cu
marginea posterioară ou muchie. Primul tergit nepunctat, cu pete late
rale, bazale, a1be. S-au coleotart 1 7 2 S? Berzunţi, Petrkioa, Oniş<:ani,
Mtn ginen i , 1 0.\."II-4.VIII pe flori de Chrysanthemum sp, Daucus caro ta
L., Matricaria chamomilla L. Cunoscută în Europ a Centrală şi nordică,
Asia Mică şi Asia Centrală.
H. niger Wier

A fost menţiona•tă de la Sagna ( 1 ) . Răspîndită în Europa Centrală
şi nordică, A1sia şi Karnceatka.
H. albijes Fabricius, 1 78 1

Specie comună, 7-9 mm. Corpu l este negru, c u marginea poste
rioară a tergiitelor, roşcată, cu primele 2 tergite cu reflexe albăstrui,
iar la ma·s cul roşii şi foarte fin punctate, cu pete păroase albe, la baza
tergitelor. A fost semnalată la Sagna ( 1 ) , noi am găsit 1 d şi 26� � la
Berzunţi, Tîrgu Ocna, Bij ghir, Dofteana, Onişcani, Pietricica, Dealul
Runcului, Brătila, Gherăieşti, Dealul lui Dav1i d (Iaşi) , l 1 .V-30.VII, pe
flori de Hieracium sp., Matricaria chamomilla L., Daucus carota L.,
Cichorium intybus L„ Knautia sp., Chrysanthemum sp., Achillea sp.,
Carduum sp. şi Ranunculus sp. Specie palearctică.
H. albipes f. affinis Schenck, 1 853

Se deosebeşte de forma nominată prin dimensiunea mai mică a
cor:pului, iar tergitele 1 şi 2 nu au luciul al1b ăstrui, ci sînt negre lu
·cioase. S-au colectat 1 8 �� Ia Petridca, Dofteana, Bijghir, Frumoasa,
Mărgineni, Văratec, Berzunţi, Hemeiuşi, Brătila, 27.V-27.VII, pe flori
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de Ranunculus sp., Chrysanthemum sp., Rubus sp., Daucus carota L
Achillea sp.
H. pallens Brulle

Lungimea corpului 6-7 mm. Masculul are sternitu'l 5 scobit î rr
partea posterioară, în formă d e semkerc, carader ce se deosebeşte de
celelalte specii. Qipeul cu pete g·albene, labrul şi mandibulele negre.
S-au găsit 2 d' d' la Re,p edea, jud. I aşi 24.IV. Răspîndită în N. Africii,.
Europa Centrală, Caucaz, Mongolia şi Japonia.
H. calceatus Scopoli, 1 763

Talie mijlocie S-10 mm. Primul tergiit lucios cu punctuaţia fină
şi rară, cu făşii păroase de bază, late. Mezonotul des punctat acoperit
cu o pubescenţă de culoare galben..,pal. S-au colectat 10 d' d' Şi 1 �
la or. Gh. Gheorghiu-Dej şi B acău 13.V-30.VIII. Specie palearctică
H. malachurops Oock

Specie cu talie mijlocie 9 mm. Ari.a mediană a metanotului cu
riduri puţin proeminente, fără muchie pe partea posterioară. Marginele
posterioare a tergitelor sînt transpar€nte. Abdomenul este des şi fin
punctat. Mezonotul este des punctat. S-a găsit 1 9 la Bij ghir 28.VI.
Specie mediteraneană, cunoscută în Ungaria. Este specie nouă pentru:
fauna României.

H. linearis Schenck,

1 870

Specie mijlocie 7-8 mm. Clipeul este alungit cu partea anterioară,.
mandibulele şi tuberculii humerali de culoare galbenă. Primul tergit
anterior este lucios fără puncte spre posterior cu puncte rare, celelalte·
tergite sînt des şi fin punctate. Partea distală a femurelor, tibiile şi
tarsele sînt galbene, ultimul articol tarsal este roşu, pterostigma gal
benă. S-au găsit 19 d' d' Bacău 22-30.VIII pe flori de Carduum sp.
Cunoscută în Europa meridională şi centrală.
H. politus Schenck, 1 853

Lungimea corpului 3 mm. Primul tergit este neted, fără pete pă
roase, albe, laterale. Are capul pătrat, tîmpla lată, c1ipeul la fel lat.
Mandibulele roşii, mezonotul fin punctat şi abdomenul lucios. S-a co
lectat 1 � la Gherăieşti 24.VII , pe flori d e Calamintha vulgaris. Răs
pîndită în Europa centrală şi meridională, U.R.S.S., Siria, Palestina.
H. vestitus Lepletier 1 84 1

Specie mică 6-7 mm. Corpul d e culoare verzue-me·t alică, des
punctat, tibiile anterioare, galbene. Capul rotund, cu parte anterioară
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

HALICTIDAE DIN MOLDOVA

t"1

a clipeului şi labrul de culoare albă.,.gălbue. Sternitul 4 prezintă în
partea posterioară o pată din peri fini. Pterostigma este gaJbenă. Am
colectat 8 cf' cf' la Brătila .şi B acău 26.VII-30.VIII. Specie palearctică.
Este specie .nouă pentru fauna României.

H. mucoreus Eversmann, 1 852

Specie mijlocie 8-9 ipm. Corpul este verde metalic, capul şi
tor·acele acoperit cu peri deşi, cenuşii, abdomenul este plat. S-a co
lec.tat 1 <ţ la Hemeiuşi 27.V pe flori de Chrysan themum sp. Cunoscută
din N. Africii, Europa meridională, Asia Centrală.
H. fasciatus Nylander, 1 848

Lungimea corpului 8 mm. Baza sterni•tului 6 este adîncită
iar sternitul 5 este curbat în partea posterioară. Antenele lungi, maron,
cu partea inferioară, galbenă. Am găsit 3 d' d' Bacău şi Văratec 1 7.VII30.VIII. Specie palearctică.
H. subau.ratus Rossi, 1792

Această specie a fost citată de la Sagna ( 1 ), noi am găsit 6 W la
B·a r.ău 30.VIII pe flori de Carduum sp. Răspîndită în N. Africii, Europa
meridională şi centrală, Asia Centrală.
H. gemi.n atus Per

Specie mică 6 mm. Corpul este verde metalic, des şi fin punctat.
antenele scurte. Are clipeul scurt, .anterior este pătat cu galben, labrul
şi mijlocul mandibulelor galbene. Baza şi laturile primului tergit sînt
acoperite cu peri lungi. Tibiile şi tar·sele sînt galbene, primele cu pete
maronii. Am găsit 8 cf' cf' la Bacău, Gherăieşti 20-30.VII I pe flori de
Taraxacum officinale Weg., Ma tricaria chamomilla L., Chrysanthemum
sp., Carduus sp. Specie ponto-mediteraneană, nouă pen tru fauna Ro

mâniei.

H. tumu/orum Linne 1 758

Lungimea corpului 7 mm, de culoare albăstrui-ultramarin ; mezo
notul lucios cu puncte mari şi rare. Tibiile şi tarsele sînt închise la
culcare, c u par tea distală a femurelor anterioare şi mijlocit alb-gălbui.
Tergitele ·au făşii albicioase, posterioare, iar pe tergitel•e 2-3 au şi
bazale. Am colectat 1 � la Dealul Runcului 1 4 .VII . Specie paleartică.
H. hammi Saund

Speci e mică 5 mm, cu faţa mai scurtă decît lată, capul mai lat
posterior decît toracele şi des punctat. Clipeul cu pete galbene pe
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partea anterioară, antenele negre. Mezonotul
puţin mai rare. Tergitele 2-3 prezintă pete
fără muchie posterioară. S-a colectat 1 � la
de Chrysan themum sp. Cunoscută in Europa

şi abdomenul cu puncte
de peri albi. Metanrotul
Berzunti 27.VII, pe flori
meridională şi centrală.

H. vene ticus BlO.thgen

Lungimea corpului 1 1 mm, de culoare neagră, capul şi mezonotul
acoperit cu peri albi, lungi şi deşi. Clipeul in par.tea anterioară păta·t
cu ga•lben, labrul este negru. Antenele lungi, de culoare neagră pe
partea superioară şi alb-gălbui pe partea inferioară. Are 5 benzi albe,
posterioare, prima e·s te întreruptă, iar pe tergitele 2-3 au şi benzi
bazele. Marginea .p osterioară a tergitului 4 este scobită. Femur·e le negre,
tibiile galbene, pătate cu roşu pal. S-a c-0lectat 1 d' la Gura Văii, jud.
Bacău 24.VII . Femela este necunoscută. Răspindită în Europa Cen
tra'1ă. Specie nouă pentru fauna României.
H. kessleri Brams

Specie mijlocie 7 mm. Corpul este lucitor, cu reflexe verzui meta
li'ce, des ş i fin pun.e tate. Olipeul este plan, cu marginea anterio·ară
puţin răsfrîntă. Tergitele cu dungi bazale de peri albi, a'l'ia mediană în
formă de semilună, cu striuri fine, marginea posterioară a metanotului
este rotundă. S-a cole'Ctat 1 � la Bacău, 30.VI I I . Cunoscută în Austria,
Ungaria, Europa meridinală, sudul U.R.S.S. şi România.
Genul RHOPBITES Spinola, 1 808

. Aripile anterioare cu 2 celule cub-H:.ale, apr-0 ape de aceeaşi mă
rime. Piesele bucale sînt lungi, limba are forma unui fir. Speciile sînt
prevăzute ou spini pe frunte. Pe mij locul ultimelor S'ternite prezintă o
creastă.
Rh. quinquespinosus Spinola 1 808

Menţiona,tă la Sagna ( 1 ) . Răspîndită în Europa centrală şi nordică.
Rh. hartmanni Friese

Citată la Sagna ( 1 ), cunoscută din Austria, Ungaria şi România.
Genul RHOPBITOIDES Schenck 1859

Acest gen seamănă cu g. Rhophites, însă îi lipsesc spinii de pe cap,
ultimele sterni1te lip'S ite de creastă, în locul acesteia se află un şir de
peri lungi, ·albi.
Rh. canus Eversmann, 1 852
A fost menţionat de la Sagna ( 1 ) . Răspindit în Europa centrală şi
răsăriteană.
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HALICTIDAE DIN MOLDO VA
REZUMAT

ln U!"ma studiului făcut asupra reprezentanţilor familiei Halictidae din partea
mijlocie a Moldovei s-au găsit 39 specii şi una formă (36 specii şi 1 formă din
genul HaZictus, 2 specii din genul Rhophites şi 1 specie din genul Rhophitoides)
din care 9 specii au fost citate (1), 7 specii sînt noi pentru fauna ţării ( Halictus
lo1: gcibardicus Blilth., H . quadrinotatulus Schck„ H. tricinctus Schck., H. malachu
rops Cock., H. i;estitus Lep., H. geminatus Per . , H. veneticus Blilth . ; alte 23 speci i
şi 1 formă sînt noi pentru această regiune.
Se menţionează diferite plante (Chrysanthemum. Carduus, Raiiunculus, Ma
tricaria chamomilla L., Veronica, Taraxacum officinale Weg., Daucus carota L.,
Hieracium, Cichoriu m inthybus L., Knautia, Achillea, Rubus) care au fost vizitate
de către :ilbinele studiate.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA FAMILLE HALICTIDAE
(HYMENOPTERA, APOIDEA) DANS LA PARTIE MOYENNE D E LA MOLDAVIE.
Resume

Suite â l'etude effectue sur Ies representants de la famille Halictidae dans la
partie moyenne de l a Moldavie, on a trouve 3 9 especes et une forme (36 especes
et 1 forme du genre Halictus, 2 especes du genre Rhophites et une especes du
genre Rhophitoides) dont 9 especes ont ete citees (1), 7 especes nouvelles pour
notr-e pays Halictus langobardicus Blilth., H . qaddrinotatulus Schck . H. tricinc
tus Schck., H. malachurops Cock., H. vestitus Lep., H. geminatus Per., H. veneticus
Blilth. ; d'autres 23 especes et 1 forme sont nouvelles pour cette region.
On mentionne differentes plantes (Chrysanthemum, Carduus, Ranunculus, Ma
tricaria chamomilla L., Veronica, Taraxacum officinale Weg., Daucus carota I;.,
Hieracium, Cichorium intybus L., Knautia, Achillea, Rubus) visitees par Ies a
beilles etudiees.
.

BIBLIOGRAFIE
1 . IUGA

VICTORIA

şi XENIA SCOBIOLA, 1 959, Despre principalele Apoide
polenizatoare a le lucernelor, Omagiu lui Traian Săvulescu cu prilejul
împlinirii a 70 ani, Academia R.P.R., p. 337-346.
2. MOCZAR M. , 1967, Karcsumenek-Halictidae. Magyarorszcig allatvilciga Hymenop
tera III, 13, 1 1, 1 1 6 p.
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SIRFIDE IN COLECŢIILE MUZEULUI DE ŞTllNŢELE NATURII
DIN BACAU (DIPTERA, SYRPHIDAE)
Vl. BRA.DESCU•

Din analiza materialului de sirfide existent in colecţiile Muzeului
de ştiinţele naturii din Bacău, material ce ne-a fost încredinţat pentru
studiu, au rezultat unele date deosebit de interesante pentru cunoaşte
rea faunei entomologice a ţării, şi în special a zonei subcarpatice mol
doveneşti şi a celei montane din cup rinsul bazinului mijlociu al Sire
tului.
Colectările, efectuate aproape în totalitate de cercetătoarea Aris
tiţa Goagă în cursul anului 1 97 1 , însumează 286 de exemplare. Locali
tăţile cercetate sînt cuprinse în judeţele Bacău şi Vrancea, rareori in
jud eţele laşi şi Harghita.
Au fost identificate 66 specii (28 genuri) , dintre care 6 specii sînt
noi pentru fauna României. Totodată au fost obţinute şi unele date
importante cu privire la a ria de răspîndire a unor specii.
Pentru posibilitatea care ne-a fost oferită de a studia acest mate
rial, ţin să mulţumesc, şi pe această cale, conducerii Muzeului de
ştiinţele naturii din Bacău.
*

1 . Pyrophaena granditarsa Forst.
1 �, Culmea Berzunţului, 27.VI I . 1 97 1 . Citată pînă în prezent numai
în Platforma Moldovenească, la sud de oraşul laşi ( Grajduri).
2. Platychirus albimanus F.
I d' 2 � �' Zboina Neagră (Vrancea), 26.Vl . 1 97 1 ; 1 � , Bolătău corn. Zemeş (jud. Bacău) , 1 3.V. 1 97 1 .
3 . P . immarginatus Zett.
1 d' 1 �, Slănk-Moldova, 7-1 2.VI I . 1 97 1 . Citată pma în prezent
numai în zona centrală a Platformei Moldoveneşti (Bîrnova).
4. P. peltatus Meig.
I �, Slănic-Moldova, 1 1 .Vl. 1 97 1 .
Aleea Someşul Mic nr. 1 , Bloc E3, apart. 45, Cartierul Berceni-sud II, Bucureşti,
Of. poştal 6 1
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5. P. tarsalis Schum.
1 d', Zboina Neagră (Vrancea) , 26.VI. 197 1 (leg. Aristiţa Goagă).
Răsp îndirea geografică : Europa centrală. Specie rară.
Specie nouă pentru ia'Una României.
6. Melanostoma mellinum L.

Frecvent, 1 1 .VI-30.VIIl . 1 97 1 .
7. M. scalare F.
1 S?, Slănic-Moldova, 7.VI I . 1 97 1 .
8 . Scaeva pyrastri L.
Frecvent, 1 0.VI-4.VII l. 1 97 1 .
9. Didea alneti Fall.
1 S?, Muntele Şandru, 1 6.VI I I . 1 970.
1 0. Syrphus albostriatus Fall.
1 S?, Borsec, 26.VI . 1 96 1 .
1 1 . S. annulatus Zett.
1 d', Frumoasa - corn. Balcani (jud. Bacău), 1 4.Vl l . 1 97 1 . Citată
pînă în prezent numai în Masivu l Retezatului.
12. S . arcuatus Fall.
l S?, Lepşa - corn. Tulnici ( jud. Vrancea), 29.VI . 1 97 1 .
1 3. S. balteatus Deg.
Frecvent, 26.VI-30.VIII. 1 97 1 .
1 4. S. cinctus Fall.
1 d', Slănic-Moldova, 1 0.Vl . 1 97 1 .
1 5. S . corollae F.
Frecvent, 29.VI-26.VI I . 1 97 1 .
1 6. S. friuliensis v. d. Goot.
1 <.ţ, Zboina Neagră (Vrancea) , 26.VI . 1 97 1 . Citată pma m prezent
în Bucegi, Munţii Cibinului şi în Masivul Retezatului. Element montan,
probabil relict glaciar.
17. S. lineola Zett.
.
1 d' 3 S? �, Zboina Neagră ( Vrancea), 26.VI-27.VII. 1 97 1 .
1 8. S. lunulatus Meig.
2 d' d' 5 S? � Zboina Neagră ( Vrancea), 26.VI-27.VII . 1 97 1 .
19. S. punctulatus Verr.
1 <.ţ, Zboina Neagră (Vrancea) , 26.VI . 1 97 1 . Cita.t ă pînă în prezent
numai în Masivul Retezatului.
20. S. ribesii L.
1 S?, Bijghir - corn. Buhoci (jud. Bacău), 6.VII . 197 1 .
2 1 . S. vitripennis Meig.
1 �, Megheş - corn. Sînmartin (jud. Harghita), 1 9.VJII . 1 970 ; l d'
Dofteana (jud. Bacău), 26.VI I . 1 97 1 .
22. S. vit tiger Zett.
1 d', Bacău, 30.VIII . 1 97 1 .
23. Sphaerophoria dubia Zett.
1 S?, Zboina Neagră (Vrancea), 26.VI. 1971 ; 1 �, Frumoasa - corn.
Balcani (jud. Bacău) , 1 4 .VII . 1 97 1 . Citată pînă în prezent numai la Ocna
Sibiului.
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24. Sph. menthas tri L.
1 cJ', Frumoasa - corn. Balcani (jud. Bacău) , 1 4.VI I . 1 97 1 ; 1 d',
Onişcani -· corn. Filipeşti (Jud. Bacău), 30. VII. 1 97 1 .
25. Sph. picta Meig.
1 cJ', Mărgineni ( corn. suburbană a municipiului Bacău), 4.VIII. 1 97 1 .
26. Sph. sarmatica Barurnwska
I cJ', Slănic-Moldova, I O.VI . 1 97 1 (leg. Medeea Weinberg). Răspîndirea geografică : Europa centrală şi de nord.
Specie nouă pentru fauna R.omâniei.

27. Sph. scripta L.
Frecvent, 20.VI-20.VIII . 1 97 1 .
28. Sph. turkmenica Bankowska
2 cJ' d', Frumoasa - corn. Balcani (jud. Bacău) , 14.VIl. 1 97 1 ;
1 d', Culmea Berzunţului, 27.VI I . 1 971 (leg. Aristiţa Goagă) . Răspîndi
rea geografică : sudul U.R.S.S., Asia Centrală, I ran.
Specie .nouă pentru fauna României.

29. Xanthogramma citrofasciatum Deg.
1 cJ', Trebeş - corn. suburbană Mărgineni a municipiului Bacău,
27.IV. 1967.
30. Chryso toxum festivum L.
1 �. Pietricica - corn. Strugari (jud. Bacău), 1 0.VII . 1 97 1 .
3 1 . Ch. vernale Loew
1 cJ', Muntele Şandru, 26.VI . 1 97 1 .
32. Rhingia austriaca Meig.
1 cJ', Slănic-Moldova, 1 0.VI . 1 97 1 . Ci·tată pînă în prezent numai în ba
zinul superior al Moldovei (Moldoviţa-Feră!Strău) şi în Masivul Rete
zatului.
33. Rh. rostrata L.
1 �. Slănic-Moldov.a, 7.VI I . 1 97 1 .
34. Brachyopa testacea Fall.
1 d', Zboina Neagră (Vrancea), 26.VI. 1 97 1 (leg. Aristiţa Goagă).
RăS1Pîndirea geografi.că : Europa centrală şi de nord, Siberia.
Specie nouă pentru fauna României.

35. Neoasciu (Neoasciella) obliqua Coc
1 �. Slănk-Moldova, 1 0.Vl . 1 97 1 (leg. Medeea Weinberg). Răspîn<lirea geografică : Europa centrală şi meridională.
Specie nouă pentru fauna României.

36. Sphegina (s. str.) clunipes Fall.
1 cJ' 1 S?, Slănic-Moldova, 1 0-1 1 .VI . 1 97 1 ; 1 <;j?, Dofteana (jud. Bacău) , 26.VU. 1 97 1 .
37. Pipizella virens F.
Frecvent, 1 0.VI-4.VIII.1971 .
38. Myolepta Juteola Gmel.
3 S? <;j?, Frumoasa - corn. Balcani (jud. Ba:c ău) , 1 4.VI I . 1 97 1 .
39. Liogaster metallina F.
1 S?, Dealul Runcului - corn. Balcani (jud. Bacău) , 1 4.VII. 1 97 1 .
·
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40. Orthoneura brevicornis Loew
1 d', Zboina Neagră (Vrancea) , 1 0.VI 1 97 l .
4 1 . O . nobilis Fall.
1 S?, Dealul Runcului - corn. Bakani (jud. Bacău), 1 4.VII . 1 97 1 .
42. Chrysogaster solstitialis Fall.
2 d' d' 2 S? �. Dealul Runcului - c orn. Bakani (jud. Bacău), 14.VII .
1 971 ; 1 d' , Onişcani - corn. Filipeşti (jud. B acău) , 30.VII . 1 97 1 .
43. Cheilosia albitarsis Meig.
2 d' d', Pietricica - corn. Strugari (jud . Bacău), 1 1 .V.1 970 ; 3 � �.
Zboina Neagră (Vrancea) , 1 0-26.VI . 1 97 1 .
44. Ch. carbonaria Egg.
1 d', Gherăieşti ('cartier al oraşului B acău), 24.VII. 1 971 ; 1 i;ţ>,
Zboina Neagră (Vrancea), 26.VI. 1 97 1 .
45. Ch. latifacies Loew
1 d', Zboina Neagră (Vrancea), 26.VI . 1 971 ; 1 d', Lepşa - corn.
Tulnici (j ud. Vrancea) , 29.VI . 1 97 1 .
46. Ch. melanura Beck.
1 S?, Zb'Oina Neagră (Vrancea), 26.VI . 1 971 . Ci.tartă pînă în prezent
numai în zona centrală a Platformei Moldoveneşti ( Bîmova) şi pe lito
ralul sudic al Dobrogei (Agigea).
47. Ch. nebulosa Verr.
1 d', Valea lui David (laşi) , 7.V.1 965 ( leg. Aristiţa Goagă} . Răspîndirea geografică : Europa centrală.
Specie nouă pentru fauna• României.
48. Ch. personata Loew

1 d', Zboina Neagră ( Vrancea), 1 0.VI. 1 97 1 .
49. Chamaesyrphus scaevoides Fall.
1 d', Zboina Neagră ( Vrancea) , 27.VI I . 1 97 1 .
50. V olucella bombylans L.
1 S?, Muntele Şandru, 1 6.VIl. 1 970.
5 1 . V. pellucens L.
1 d', Zboina Neagră (Vrancea) , 26.VI . 1 97 1 ; 1 S?, Lepşa - corn.
Tulnici ( jud. Vrancea), 29.VI . 1 97 1 .
52. Eristalis (Eristalinus) sepulcralis L.
2 d' d', Dealu l Runcului - corn. Bakani ( jud. Bacău) , 1 4.Vll. 1 97 1 .
53. E. (s. str.) arbustorum L.
Frecvent, 20.VI-3 1 .VIII . 1 97 1 .
54. E. (s. str.) nemorum L.
1 d', Onişcani - corn. Filipeşti (jud. Ba'Cău) , 30.VI I . 1 97 1 .
55. E. (s. str.) tenax L.
Frecvent, 20.VI-20.VII I . 1 97 1 .
56. E. (Lathyroph thalmus) aeneus Scop.
1 d', Bacău, 30.VIII. 1 971 ; 1 S?, Barc ău, 22.VIIl . 1 970 ; �. Zboina
Neagră (Vrancea}, 26.VI I . 1 971 ; 1 �. Culmea Berz.u nţului, 27.VII. 1 97 L
57. Myiatropa florea L.
1 �. Dofteana ( jud. Bacău) , 8.VII. 1 97 1 .
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58. Merodon tunestus F.
1 �' Lepşa - corn. Tulnici ( jud. Vrancea), 29.Vl . 1 97 1 .
59. Microdon mutabilis L.
1 d', Megheş, - corn. Sinmartin, ( j ud Harghita), 1 8.V. 1 970.
60. Brachypalpus valgus Panz.
1 d', Bijghir - corn. Buhoci ( jud. Bacău), 20.IV. 1 97 1 .
6 1 . Xylota florum F.
1 �, Brătila (jud. Bacău), 26.VII . 1 97 1 .
62. X . pannonica Old.
1 �' Onişcani - corn. Filipeşti ( j ud. Bacău), 30.VI I. 1 97 1 . Citată
pînă în prezent numai la Băile Herculane şi în Masivul Retezatului.
63. X. ruiipes Loew
1 d', Lepşa - corn. Tulnici (jud. Vranc�a), 29.VI . 1 97 1 . Citată pînă
în prezent numai la Băile Herculane şi în împrejurimile Orşovei.
64. X. segnis L.
Frecvent, 26. VII-4.VIII . 1 97 1 .
65. X . sylvarum L.
1 �' Lepşa - corn. Tulnici (jud . Vrancea) , 29.VI . 197 1 .
66. Syrit ta pipiens L.
Frecvent, 1 0.VI--30.VI II . 1 97 1 .
SYRPHIDES DANS LES COLLECTIONS D U MUSEUM
DE SCIENCES DE LA NATURE DE BACAU
(DIPTERA, SYRPHIDAE}

Resume

L'auteur presente les resultats de l'etude des Syrphides que se trouvent dans:
les collections du Museum de &iences de la Nature de Bacău. Le materiei (286
exemplaires) provient la plupart de l'etendue du bassin moyen d e la riviere
Siret. Ont ete identifiees 66 especes, dont six especes sont nouvelles pour la faune
de la Roumanie, â savoir : Platychirus tarsalis Schum., Sphaerophoria sarmatica_
Bankowsk.a, Sphaerophoria turkmenica Bankowska,
Brachyopa testacea Fal l .
Neoascia (NeoascieUa) obliqua Coe e t Cheilosia nebulosa Verr.
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SPBEGININE NOI PENTRU FAUNA ROMANIEI
(DIPTERA, SYRPBµlAE)
Vl. BRADESCU„

Cercetările efectuate în ultimii ani asupra speciilor palearctice ale·
genului Sphegina Meigen au condus la concluzia că principalul centru
genetic .al acestui gen se a.f lă situat în regiunea extremului orient al
continentului asiatic. In zona palearc.tică au fosit idenrtificaite pînă în
prezent 23 de specii aparţinînd subgenurilor Sphegina s. str. ( 16 specii)
şi Asiosphegina (7 specii) . Pentru Europa erau cunoscute 9 specii, dintre
care în România 4 specii (Sphegina (s. str.) clunipes Fall., Sph. (s. str.)<
kimakowiczi Strobl, Sph. (s. str.)latifrons Egg. şi Sph. (s. str.) sphegine a
Zett.) .
Unele coleotări efectuate recent în cuprinsul bazinului . mijlociu
al Trotuşului (Munţii Ciucului) , s-au dovedit extrem de interesante prin
identificarea unor specii cunoscute pină în prezent numai în zonele
nordice ale Europei sau în Asia centr·ală şi în extremul orient asiatic.
Este vorba de o extindere de areal, după cum se pronunţă dealtfel A. A.
Stackelberg atunci cînd se referă la specia Sphegina (Asiosphegina)
sibirica Stack. şi cînd face menţiunea că aceasta aparie in regiunea Le
ningradului abia spre mij locul secolului XX.
Din studiul ma:terialului colectat în Munţii Ciucului a rezultat pre
zenţa în România a încă patru specii şi o aber-aţie. Dintre acestea, două
aparţin subgenului Sphegina s. str., iar celelalte două specii şi aberaţia,
subgenului Asiosphegina. Astfel, pentru teritoriul ţării noastre cunoaş-·
tem în prezent un număr de 8 specii şi o aberaţie. Prezenţa, în Munţii.
Ciucului a speciei Sphegina (Asiosphegina) sibirica Stack. şi a aberaţiei
flavescens Stack. marchează punctul cel rnai sudic al .arealului european
al acestora, în momentul de faţă.
Din datele pe care le cunoaştem, Sphegina (s. str.) violovi tshi Stack.
şi Sph. (Asiosphegina) freyana Stack. s înt no'i pentru tauna Emopei.
Aleea SomeşulUJi. Mic,
Of. poştal 61

nr.

1, Bloc E 3, apart. 45, Cartierul Berceni-sud Ir, Buoureşti�.
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Materialul, colectat în total itate de Medeea W einberg în împreju
rimile localităţii Slănic-Moldova ( j ud. Bacău), se află în păstrarea
Muz0ului ele istorie naturală Grigore Antipa" din Bucureşti.
Sphegina (s. str.) verrecunda Coll.
2 2 �, 1 0. VI. 1 97 1 .
Răspîndire geografică : Europa, Caucaz.
„

Specie nouă pentru fauna României.
Sph. \ s. 5tr.) violo\'itshi S tack.

1 d', 1 0 . VI. 1 97 1 .
Răspîndire geografică : Insula Sahalin, Insulele Kurile.

Specie nouă pentru fauna Europei, respectiv pentru România.
Sph. (Asiosphegina) freyana Stack. (?)

3 d' d', 1 0. VI. 1 97 1 .
Răspîndire geografică

:

I nsulele Kurile.

Specie no uă pen tru fauna Europei, respectiv pentru România.
Sph. (A.) sibirica Stack.

1 �. 1 0 . VI. 1 97 1
Răspîndire geografică : Europa d e nord, Siberia, sudul regiunii
Prim orie.
In aceleaşi condiţiuni a fost colectată şi 1 � Sph. (A.) sibirica ab.
llavescens Stack.
Specie nouă pen tru fauna României.

SPHEGININES NOUVELLES POUR LA FAUNE DE LA ROUMANIE
(DIPTERA, SYRPHIDAE)
Resume
L 'auteur prese nte
quatre especes et une aberration appartenant au genre
Sphegina Meigen (Dieptera, Syrphidae), nou.velles p ou r la faune entomologique d e la
R ou mani e, â savo i r : Sphegina (s. str.) verrecunda C-o ll., Sph. (s . str.) violovitshi
Stack„ Sph. (Asiosphegina) freyana Stack., Sph. (A.) sibirica Stack. et Sph, (A.) sibi
Tfoa ab. flavescens Stack. Deux especes sont nouvel l es aussi pour fa faune de !'Eu

rope.
Le materiel, collecte dans les Monts du Ciuc (Carpates Oriental�s). se trouve
au Museum d 'Histoire Naturelle G rigore Antipa" de Bucarest.
„
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STIGMELLA (FOMORIA) PEIUII NOVA SPECIES
(LEPIDOPTERA, STIGMELIDAE)
ION NEMEŞ"

H o l o t y p u s : 1 d' Wald Gîrboavele, Bezirk Galaţi, Rumanien 7.
VII . 1 968
G. U. : 1 299
Nemeş, in der Sammlung des Autors in
Suceava, Rumanien.
P a r a t y p e n : 2 d'd' Wald Gîrboavele, Bezirk Galaţi, Rumanien
7. VII . 1 968 und 4 d' d' W.ald Gîrboavele, Bezirk Galaţi, Rumanien 2 1 .
VII. 1967. Das ganze Material befindet sich î n der Sammlung des Autors.
B e s c h r e i b u n g : Die Stime ist mit schwarzen Haaren bedeckt,
die eine leichte Nuance braun-rotlich hat. An der W.urzel der Fiihler
auf dem Kopf ist die Farbe weiss. Scapus und der zweite Abschnitt des
Fiihlers hat eine weisse Farbe. Die iibrigen FUhler sind fadenformig, und
haben eine hellbraune Farbe. Labialpalpen sind licht gelb-grau mit dem
lE>tzten Teil dun.kler. Die Vorderfli.igel haben als Grundfarbe grau-weiss.
mit einem leichten Seidenglanz. Der ganze Grund des Fliigels , ist mit
grossen braun-schwarzen Schu.ppen b.espritzt, und ungleich verbreitet.
Diesc:: du nklen Schuppen sind am Anfang des Fliigels und in der Mitte
selit e ner. Die Fransen sind gr·au-braun mit einen leichten metalischen
Glanz. In der Gegend des Apex sind die Fransen weisser am Anfang.
Die Hinterfliigel sind grau-weisslich mit den Fransen v on derselben Far
be. Die Spannweite der Fliigel ist zwischen 5,5 und 6 mm.
G e n i t a 1 i e n d' (Fig. 1) : V alva ist dreicking leicht abgerundet
in der Distalscite und ist bogenformig. Der uncus ist ,d reieckig. Der
gnathos ist aus zwei seitlichen Armen gebildet, welche sich vereinigen,
eine Verlănger.ung bildentl und ist gegen die Rii·c kseite gerichtet. Nach
der Einteilung des Prof. dr. EUGEN NICULESCU gehort er zur Kategorie
"gnathos geschlossen " . Anellus hat coruna anelli dorsalis so wie zwe1
gradlinige Verlăngerungen, spitzig wie eine Heugabel. Aber coruna
anelli lateralis besteht aus 2 bis 3 Sporen kraftig Chitiniziert und leicht
gebogen. Auch bei dieser Art, ebenso wie bei Stigmella (Fomoria) nicu-

-

Str. Ilie Pintilie 40, Suceava
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.Jescui NEMEŞ, sind qiese Formen sehr karacterisit isch und erscheinen
bei keiner anderen Art dieser Gattung.
Aedoeagus ist zilindrig, ·an der Vorderseite etwas breiter. In der
Mittelseite adoeagus hat er cornuti wie zwei ovale Bănder, geoffnet zum
Viorderteil, gebildet aus einer Menge :von kleinen spitzigen Anhăufun9en. Im vorderen Teio l findet man unregelmăssig v erteilt, eine k:leine
Anzahl von ăhnlkhen Anhăufungen.
Das unbekannte Weibchen.
B e m e r k u n g e n : Diese Art năhert sich am meisten der Stigmella
.(Fomoria) weaveri ( STAINTON) von wek:her sie sich durch folgend e·
Karakteren unterscheidet :
Stigmella peiuii n. sp.

Stigmella weaveri ( STAINTON)

- Der Haarbusch hat eine ros
- Der Haarbusch v·o m Kopf ist
tige Farbe.
schwarz mit einer lekhten r.ot
.braunen Nuance.
- Gnathos ist Ianglicher.
- Gnathos ist ein wenig lăng
Iich.
- Die transtilla hat die Ven- Die Ventra1arme des transtilla
tralarme breit und abgerundet.
sind 1ang und liecht gebogen.
- Coruna anelli dorsalis bat
- Diese Verzierung ist aus
zwei krăftigen gebogenen Sporen
eine Verzierung wie zwei ger.ade
gebildet.
Sporen.
- Saccus i st breiter an der
- Saccus ist geschmălert an der
Basis.
Basis.
Es kommen auch Verschiedenheiten bei der Form der valva vor,
beim anellus, bei der Verteilung der cornuti etc.
Die Biologie ist unbekannt.
T e r r a t i p i c a : Gîrboavele, Bezirk Galaţi, Rumanien.
kh schalge ftlr diese neue Art der Wissenschaft den Namen Stig
mella (Fomoria) peiuii zu Ehren des Prof. dr. MIHAI PEIU, dem ich
meinen lebhafstesten Dank fi.ir die wissen.tschaftliche und colegiale Hilfe
die er mir geboten hait, ausspreche.

STIGMELLA (FOMORIA) PEIUll NOVA SPECJES (LEPIDOPTERA,
STIGMELLIDAE)
Rezumat
Autorul descrie o specie de Stigmelidae capturată în Republica Socialistă Româ
nia : Stigmella (Fomoria) peiuii n. sp. din pădurea Girboavele, judeţul Galaţi. Stnt
prezentate principalele caractere, după aspectul exterior şi armătura genitală d',
precum şi o comparaţie sintetică faţă de specia cea maj apropiată cunoscută : Stig
mella (Fomoria) weaveri (STAINTON).
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Fig. 1 . Stigmella (Fomoria) peiuii n . sp.
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CONTRIBUŢil LA CUNOAŞTEREA INSECTELOR MINERE
DIN JUD. BACAU
ION DRAGHIA'

Pînă în prezent în această zonă a ţării nu s-a mai colectat şi nici
publicat date asupra insectelor minere.
Mulţumim tov. Dir. al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Bacău, C.
Şova pen tru invitaţia făcută şi condiţiile create de a fi pubut .colecta un
bogat şi interesant material.
De asemenea mulţumim tov. N. Barabaş de la acelaşi muzeu, pen
tru determinarea sau verificarea plantelor-gazdă colectate.
Intregul material de frunze minate a fost adunat în perioada 51 4 V I . 1 97 1 .

Insectele minere sînt prezentate î n ordine sistematică, l a fiecare
specie indicîndu-se planta sau plantele-gaz<lă şi localitatea de unde a
fost colectată.
Ord. LEPIDOPTERA
Fam. Stigmellidae
S tigmelia pyri Glitz.
Pirus piraster (L.) Medic., Per.c hiu.
Stigmeila cen tifoliella Z. - Rosa canina L., Perchiu.
S tigmella pygmaeella Hw.
Crntaegus monogyna J.acq., Perchiu.
C. monogyna J acp., Perchiu.
Stigmella hub nerella Hbn.
C. monogyna Jacq., Perchiu.
Stign.c:Ja nitidella Hein.
Stigmc:Ja marginicoJella Stt. - ulmus JoJi aceae L., Perchiu.
Stigmella plagicolel/a Stt.
Prunus spinos a L., Perchiu.
-

-

-

-

-

Fam. Lithocolletidae
Lithocoile tis sp.
C. mo nogyna Jacq., Perchiu.
-

Fam. Bucculatricidae
Bvcculc:trix albedinella Z.

pentru fauna R. S. România.

-

Ulmus foliacea L., Perchiu. Specie nouă

Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa", Şos. Kiseleff. nr 1 , Bucureşti I.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

ION DRĂGHIA

1 58

Buccu.'atrix u/mito/iae Hg.

-

Ulmus foliacea L., Perchiu.

Fam. Heliozelidae
Antispila pfeifierella Hbn. - Cornus sanguinea L., Perdhiu.

Fam. Coleophoridae
Coleophoru
Coleop!lora
Cc:Jeopllora
Coleophora

sp.
Thymus austr iacus Bemh ., M-ţii Sandru.
sp.
Teucrium cl1amaedrys L., Dofteana.
sp. - Hippophae rhamnoides L., Perchiu.
sp. - Crataegus mo n ogyna J.acq., Perchiu.
-

Fam. Lyonetiidae
Lyonetiu clcrkella L.

-

Cu taegus monogyna Jacq., Perchiu.

ORD. Diptera
Fam. Drosophilidae
Scaptbomyza Ilaveola (Mg.) , Den taria glandulosa W. et K., Slănic

Moldova.

Fam. Agromyzidae
Agromyza trontella Rond.
Medicago sp., Slănk-Moldovra.
Agromyza spiroidearum H g .
Spiraea vanhout tei Zahel, Bacău.
AgrGmyza albi tarsis Mg. - Populus alba L., Slărtlc·Molld,Ov a .
Agromyza alnibe tulae Hd.,
Betula verrucosa. Ehrh., M...ţii Sandru.
Oµhivmyia cimctata Hd. - Sonchus arvensis L., Gh. Doja.
Phytobia ( Trilobomyza; verbasci Bebe - V erbascum sp., Slănic-Mol
-

-

-

dova.

Phytobia (Trilobomyzaj labiatarum Hd.

Niath , Slănic-Moldova.
L.

-

Men tha Jongifolia (L.)

Phy tobia (Amauromyza) lamii Kltb. - Glechoma hirsuta W. et K.,

Bălătău.

Cerodontl1a (Praspedomyza) morio (Ilri.)

teana.

-

Galium rubiodes L., Dof-

Liriomyzu amoena Mg. - Sambucus ebulus L., Slănk-Moldo:va.
Li1 iomyza eupatorii Kltb.
Galeopsis speciosa Mill., L. Băil ă tău.
Li1iomyzu congesta (Becker)
Mediacago sa liva L., Slănic-Moldova.
Liriomyza cicerina (Rord.)
Ononis hircina J,Cl!cq., Gh. Doja.
Lirfomyrn sonchi Hd. - Sonchus arvensis L., Gh. Doj a.
Phytagromy:1.a. xylostei (R. D.)
Lonicera xylosteum L., Perchiu.
Napomyza sai viae Hg.
Salvia nemorosa L., Gh. Doj.a ; S. pratense
-

-

-

-

L., Slănic-Moldova.

-

Phytomyzu scdicola Hg. - Sedum maximum (L.) Hoffm., Slănic

Moltlova.

Phytomyza obscura tet1asti cha Hd. - 1\·len tha Iongifoila (L.) , Nath.,

Dofteana.

Phylomyu1 thymi Hg. - Thymus pulegioides, M-tii Şandru.
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Phytomyza homogynae Hd. - Homoyne alpina {L.) Cass., M-ţii

Şandru.

Phytomyza plantaginis R. D. - Plantctgo major L., L. Bălălău.
Phytomyza a tricornis Mg. - Taraxacum oficinaile Web., Lepidium
draba (L.) D esv şi Sonchus arvensis L., Gh. Do}a.
Phytomyza matricariae Hd. - AchiJJea millefolium L., Gh. D oja.
Phytomyza tussilagi•nis Hd.
Tussilago tartara L., M-ţi1i Şandru.
Phytomyza ranunculi ( Schrnnk.) - Ranunculus s tevenii An.d rz., R.
repens L., R. polyanhtemos L. şi R. sp., Gh. Dojia şi Slănic-Moldova.
Phytomyza calthivora Hd.
Caltha laeta L., Slănll.i c-Mo1! dova.
Phytomyza agromyzina Mg.
Cornus sanguinea L., Per.chiu.
Phytomyza angelicastri Hg - Angelica silvestri L., Slănic-Moldovia .
Specie nouă pentru fauna R. S. România
Phytomyza anthrisci Hd. - An thriscus silvestris ( L.) Hoffm., L. B ă
.

-

-

-

lătău .

Phytomyza adjunct a Hg.
Pimpinella saxifraga L., Dofteiana
Phytomyza spondilli R. D.
Heracleum sphondilium L., Slănic-

-

Moldova.

Phytomyza cytisi Bri .

.

-

Cylisus austriacus L., M-�ii Şandru.

Fam. Muscidae
Pegomya nigritarsis Ztt., - Rumex obtusifolius L., L. Băl.ătău, M-ţii

Nemira.

·

Pycnoglossa hystrix Bri., - P teridium aquilinum ( L.) Kuhn., Munţii
Specie nouă pentru fauna, R. S. România.

Şandru.

Ord.

Hymenoptera

Fam. Tenthretinidae
Kaliofenus'l ulmi Sund.
Ulmus compestris L., Per- c hiu.
Parna tenella Klug - Tilia cordata Mill., Perchiu.
Sco/ineura be tulae Zdd., - Betula verrucosa Ehrh., M-ţii Şandru.
-

Ord.

Coleoptera

Fam. Buprestidae
Trachys minutus L., - Carataegus monogyna Jaicq ., Perchiu.

Fam. Curculionidae
Rhynchaenus fagi L. - Fagus silva tica L., M-ţii Şandru.
Merhynch les (Coenorrhinus) pauxillus Germ. - Crataegus monogyna

Jacq., Per.chiu.
I n urma s-t udierii materialului colectat din mai multe localităţi din
j ud. Bacău, am identificat 57 specii de insecte minere ce aparţin la cele
4 ordine după cum urmează :
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

1 60

IO

DRAGHIA

Ord. Lepidoptera este reprezentat prin 1 6 specii ce aparţin la 6 fa
milii ; Ord. Diptera este reprezentat prin 35 specii ce aparţin la 3 fami
lii ; Ord. Hymenoptera es.t e reprezentat prin 3 specii ce aparţin la o fa
milie, iar Ord. Coleoptera este reprezentat prin 3 specii ce aparţin la
2 familii.
Toate minele identificate au fost produse numai pe frunze şi aparţin
la 47 specii de plante-gazdă.
De remarcat că cele mai multe specii ( 20) au fost colectate de la
Perchiu ; dintre acestea 1 4 aparţin lepidopterelor.
Dintre speciile semnalate, 3 sînt noi pentru fauna României : Buc
culatrix albedinella Z. (Lepidoptera) , Phytomyza angelicastris Hg. şi
Pycnoglossa hystrix Bri. ( Diptera) .

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES INSECTES MINEURS
DU D�PART. BACAU
Resume

L'etude du materi>el collecte de plusieurs Jocalites du district Bacău, nous a
conduit ă l'indentification de 57 es peces d'insectes mineurs appartenant aux 4 ordres,
â savoir :
L'ordre Lepidoptera represente par 1 6 especes appairtenant, â 6 familles : l'ordre
Diptera, represente par 35 especes appartenant, â 3 familles ; l'ordre Hymenoptera
represente par 3 especes appartenant ă une familie et l'ordre Coleoptera, represente
par 3 especes appartenant ă 2 familles.
Toutes Ies mines identilfiees av&en;t ete trouvees uniquement sur les feuilles et
appartiennent ă 47 especes de plantes-hotes.
II faut mentionner que la plupart des especes (20) ont ete collectees ă Perchi u ;
parmi celles-ci, 14 appartiennent aux lepidopteres.
Des especes signalees, 3 sont nouvel:les pour la faune de la Roumanie : Buccula
trix albedinella Z. (Lepidoptera), Phytomyza angelicatris Hg et Pycnoglossa hytrix
Bri. (Dip�era).
·

Karl Marx 2 - BACAU - ROMÂNIA .
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O NOUA LOCALITATE PENTRU PROSERPINUS PROSERPINA PALI;.
1N R. S. ROMANIA : COMUNA ARDEOANI DIN JUD. BACAU
VICTOR L. NADOLSCHJ

•

1 . Specia Proserpinus proserpina Pall. ( Ord. Lepidoptera, Suprafam.
Sphingoidea) este considerată rară în cea mai mare parte a teritoriului
ţării noastre fiind, în general, slab reprezentată în marile colecţii de le
pidoptere (ale muzeelor sau particulare) existente la noi. Astfel, spre a
nu da decît un singur exemplu, colecţia „ Prof. A. Ostrogovich" aflată azi
la Muzeul „ Gr. Antipa" din Bucureşti şi conţinînd peste 26.000 de exem
p'l are de fluturi, printre care numeroase specii rare-exemplare colectate
în mai toate regiunile ţării în perioada 1 920-1 954, nu posedă totuşi
nici un exemplar din specia menţionată. Excepţia pare să o constituie,
pînă în prezent, numai Banatul - mai apropiat de zona mediteraneană
- în care specia ·apare mai frecvent ( fără a fi însă comună) . Astfel în
vechea colecţie de circa 4 500 exemplare de lepidoptere ( colectate de
E. Kraushaar, F. Konig, D.Spătaru, A. Popescu-Gorj , A. Kaldor) păstrată
la Muzeul Banatului din Timişoara - găsim 7 exemplare din P. proser
piM. Pall. (4 d' d' c uiectaţi la Nădrag şi Ghiroda între 1 9 1 7 şi 1 948 şi
3 W colectate. în aceeaşi zi : 28. V. 1 947 la Timişoara).
2. Studiind, începînd din toamna anului 1 968, entomofauna din par
tea vestică a bazinnmi Siretului, am folosit, înc.epînd cu prlmăv.ara 1 970,
o instalaţie simplă de prins la lumină, alcătuită dintr-o lampă cu vapori
de Hg de 250 w prevăzută cu un abajur conic din tablă vopsită în alb
de p artea lămpii şi din autotransforma·t orul ( starterul) respectiv. Axa co
nului reflector este verticală, diametrul exterior ( diametrul bazei mari)
= 46 cm, înălţimea = 7 cm. Lampa cu reflectorul este atîrnată lingă
oolţul sud-estic al casei în care locuiesc, în corn. Ardeoani - Bacău, lu
minînd prispa, peretele sudic şi, mai slab şi razant, peretele estic. Lampa
aflîndu-se la o distanţă de 2,5 m de sol, 1 ,5 m de prispă şi 1 ,0 m de pe
retele sudic văruit - luminează pînă la o distanţă de 2-3 k m dealurile
situate la sud şi la nord de clădire. In comună se mai găseşte o lampă
Corn.

Ardeoani, of. Tescani, jud. Bacău
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sim i lară, la circa 1 km de punctul descris. Şoseaua, care trece la v reo
100 de m de casă, este luminată, din loc în loc, de becuri cu i ncandes
cenţă. Aceleaşi surse servesc şi la luminatul caselor v ecine ( cele mai
apropiate tot la cam 1 00 m distanţă) .
La instalaţia descrisă mai sus am prins, în 1 970, un exemplar de
P. µroserpina, iar in 197 1 a u venit la lumină 1 6 exemplare din aceeaşi
specie, din care am reuşit să prind 1 5. Fluturii veneau în amurg, p înă la
dispariţia totală a luminii crepusculare şi nu păreau deranj aţi nici de
lumina lunii, nici de ploi slabe. Zborul lor înceta însă în seri mai reci
cu vînt mai puternic. Ei veneau mai ales dinspre partea vestică, în zbor
extrem de rapid, unii se apropiau o dată de lampă, alţii veneau direct
la pertele sudic luminat. Se zbăteau de a-lungul peretelui, în zig-zag,
schimbîndu-şi mereu direcţia şi, dacă nu erau prinşi, se depărtau, după
2-3 minute, de perete pierzîndu-se în întuneric. Nu se puteau prinde, ca
alte specii, direct cu borcanul : trebuiau acoperiţi cu fileul şi apoi tre
cuţi in borcanul cu cloroform. Mai jos dăm lista exemplarelor observate
şi captate, conţinînd data, sexul, anvergura aripilor precum şi alte ob
servaţii :
Nr.

:I

3

4

5

6

7
8
9
10
11
l '.!

13
14
15

16
17

Data
29.
11.
11.
1 1.
13.
14.
14.

Sexsul

IV. 1970
V. 1971
V.
V.

V.
V.

25 . V.

7 . VI.
8. VI.
15. VI.

§

..
"
"
"

44,6 mm
43,0 mm
44,6 mm

42,3 mm

d'
d'
d'

44,1
4 1 ,0
43,2
44,3
40,8
41,0
40,2
43,8
41,1

�
9
d"
d'

d'

d'

Observaţii

Anverg.

d'

�

V.
14 . V.
16. V.
18. V.
20. V.
5 . VI.
5 . VI.

d"

I

44,7 mm
mm
mm

f. brunnea Geest.

cedat col. A. Popescu-Gorj.
observat în zbor, necaptat.
f. brunnea Geest.
f. nom. (P. proserpina Pall.)
cedat col. A. Popescu-Gorj .
f. brunnea Geest.
"

mm
mm
mm

f. nom. Pall.
f. brunnea Geest.

mm

mm
mm
mm

f. nom. Pall.
f. brunnea Geest.

Exemplarele de mai sus, cu excepţia celor cedate, se găsesc în co
lecţia autorului acestei note. Cu privire la aceste exemplare putem face
următoarele observaţii :
a. Maj oriitatea •lw (8d'd' şi 3 9�) .aparţin formei brunnea Geest. ne
avînd pe partea superioară a aripilor, nici o urmă de coloraţie verzuiehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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caracteristică pentru f. nominală P. proserpina Pall. Benzile de pe ar.
ant. au o coloraţie brună-sepia intensă. Numai 3 exemplare ( 1 d' şi
2 �� ) aparţin la f. nom. cu o nuanţă gri-verzuie pronunţa.tă a părţii swp .
a a ripilor ant.
b. Se pare (deşi materialul este prea puţin numeros pentru a se
decide cu siguranţă) că, la ambele forme , � � s-înt, în medie, ceva mai
mari decît d'd'. Astfel, mediile anvergurilor sînt :
f.
f.'
f.
f.

brunnea d'
42,2 mm
brunnea � = 42,6 mm
nom. d'
43,8 mm
nom. � = 44,5 mm.
=

=

c. Se p. are, de asemenea, că anvergura este, în medie, m ai m are la
f. nom. decît la f. brunnea. Numărul prea mic de exemplare n u permite
studiul distribuţiei statistice a anvergurilor, atît globale cit şi pe sexe
şi forme.
3. Localitatea Ar<leoani este situată la circa 30 km sud-vest de ora
şul Bacău şi la 1 0 km nord-est de Moineşti, pe malurile rîului Tazlăul
Sărat, afluent al Tazlăului, în regiunea dealurilor subcarpatice ( l a 20
km, in lini e dreaptă de munţii Tarcăului) . Altitudinea variază, în cu
prinsul comunei, î ntre 300 şi 500 m. Pe teritoriul propriu-zis al comunei
nu mai există păduri, terenurile fiind cultivate mai ales cu grîu şi po
rumb, multe dealuri fiind transformate în păşune pentru ovine. Cea mai
apropiată pădure de foioase ( fag, stej ar, carpen etc) se găseşte la Tes
cani, la 3 km de locul de observaţie descris mai sus, peste apa Tazlăului
Sărat. În lunca acestui rîu, precum şi în şanţurile şoselei care traversea
ză comuna se găsesc, destul de abundent, plante de hrană ale speciei :
Oenothera biennis L., Lythrum salicaria L. şi, mai rar, Chamaenerion
angustifolium L. (în tăietura pădurii Tescani - de-a lungul liniei de
înaltă tensiune). Pînă în prezent nu am găsit încă, pe aceste p lante sau
în preaj ma lor, larve sau crisalide de P. proserpina.
Nu putem termina această no·tă fără a aduce viile noastre mulţu
miri tov. dr. doc. A u r e 1 i a n P o p e s c u-G o r j , pentru încuraj are şi
sfaturi deosebit de utile pentru elaborarea lucrării.

UNE LOCALITE NOUVELLE POUR PROSERPINUS PROSERPINA PALL-EN
R. S. ROUMANIE : ARDEOANI-BACAU.
xesume

· L'espece Proserpinus proserpina Pall. (Lepidoptera, Sphingoidea) est rare en
Roumanie. Cependant l'auteur a recolte de la loca.lite Ardeoani-Bacău, a la lu
miere, en 1970-71, 1 6 exemplaires de cette espe<.-e. On donne ioi quelques caracte
ristiques de ces exemplaires (appartenant a deux formes : f. nom. Pall . et f. brunnea
Geest.) aussi qu'une courte description du lieu mentionne.
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CITEVA LEPIDOPTERE NOI SAU RARE IN FAUNA
REPUBLICll SOCIALISTE ROMANIA
ION NBMEŞ fi ADRIAN LUNGOCI

In efortul de a îmbogăţi cunoştinţele asupra faunei de lepidoptere
<lin Republica Socialistă România, autorii p rezintă, în cele ce urmează
10 nouă contribuţie în care sint cuprinse un · număr de 1 5 specii şi 24
'.forme de lepidoptere. Dintre acestea Stigmella (Fedalmia) headlyella
:STAINTON, Gracillaria populetorum ZELLER, Lygris testata LINNE, L.
.testata f. achatinata HOBNER, L. pyropata HOBNER, Hydriomena rube
Iata f. variegata PROUT, Cyclophora punctaria f. ochreifusca PROUT,
Lycia hirtaria f. hanoviensis HEYMONS, Aspilates gilvaria f. i nsignis
ALPHERAKY,Diarsia mendica f. coerulea TUTT, Mormo maura f.
:striata TUTT, L:isiocampa trifolii f. flava TU TT, f. rufa TUTT, f, ob
soleta-rufa TUTT, f. con trac ta-rufa TUTT Şi f. seitzi GRONBERG, iii total 4 specii şi 12 forme, sin�. noi pentru fauna Republicii Socialiste Ro
·mânia. Speciile : Apatele menyan thidis WIEWEG, Cosmia trapezina f .
.'bacţiofasciala TEICH, Lasiocampa trifolii f. i berica GUENEE şi Aglais ur
iicae f. turcica STAUDINGER sînt noi p entru fauna Moldovei, 4.arr icele1a'1 1e sînt foarte rare în fauna ţării noastre. Lygris pyropata f. bucovinaria
n. f. se descrie acum ca nouă pentru ştiinţă.
Cea mai mare parte a materialului cuprins în lucrarea noastră a
fost capturat în Moldova, dar, sînt cuprinse şi cîteva speci i şi forme mai
interesante din alte regiuni ale ţării. A fost inclus aici şi o parte din
materialul adunat de la Lotru-Castel de către M i h a i D r ă g o i, căruia
!i mulţumim şi pe această cale pentru amabilitatea cu care ne-a pus la
.dispoziţie acest material.
Ordinea sistematică este aceea propusă de E u g e n V. N i c u-·
l e s c u, iar clasificarea, pentru familia No.ctuidae după G h. B o u r
:S i n, pentru familia Geometridae după C. H e r b u .i o t, iar pentru res
tul familiilor după K. H r u b y.
Str.

Ilie Pintilie, nr. 40, Suceava
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PARTEA SISTEMATICA
Stigmella (Fedalmia) headlyella STAINTO
1 d la Sf. Ilie, jud.
Suceava î n 1 8. V. 1 966 şi 1 d la Suceava î n 3 1 .V. 1 965. Tufa de peri de
pe cap este gri negricioasă cu nuanţe spre brun. Aripile au· o stropitură
de solzi negri. Din culoarea de fond, albicioasă, a aripilor anterioare se
mai observă doar cite o pată triunghiulară pe costa, la 2/3 de la bază
şi o pată asemănătoare, dar mai m ică, pe marginea costală. Fra nju rile
sînt negricioase. Aripile posterioare sînt gri brune cu franj urile d e ace
eaşi culoare. Anvergura aripilor este de 5 mm. ArmMura genitală d
( Prep.ar.at genttal nr. 853 şi 1 1 80) corespunde cu desenul din B. B e i r n e
( 1 ) (pag. 2 1 7, fig. 75). Specia este cunoscută din Anglia pînă în Elveţia
şi este nouă pentru fauna Republicii Socialiste România.
Gracillaria populetorum ZELLER - Cite o <;? la Iţcani, j ud . Suceava
în 1 5.VI . 1 966 şi la Dorne·şti, j ud. Suceava, în 1 8.VIIl . 1 965. Aripile ante
rioare sînt galbene roşcate, spre culoarea teracotei, uniformă. Pe costa
apar un număr de puncte negre, înşirate de la ba-z:ă pînă dincolo de mij 
locul aripii. Franjurile sînt gri negricioase. Aripile p osterioare sînt gri
brune negricioase cu franjurile de aceeaşi culoare. Anvergura aripilor
este de 15 mm. Armătura genitală <;? ( Preparat genital nr. 803 şi 804}
corespunde cu desenul din P i e r c e and M e t c a l f e ( 1 2) (Planşa LI).
Specia are un areal ce se întinde în Europa din Suedia pînă în Spa nia
şi din Olanda în sud-estul Uniunii Sovietice, iar pentru fauna Republicii
Socialis te România este nouă.
Lygria testata LINNE - Exemplare izolate pe fînaţele seculare de
la Ponoare-Bosan.c i, jud . Suceava în 2.VII I . 1 97 1 . Culoarea d e fond a ari
pilor anterioare es·te galbenă-portocalie deschisă. Banda mediană este
mai întunecată, brună şi este străbătută de două linii ondulate trans
versale. Liniile brun-roşcate ce limitează lateral banda mediană sînt
dublate de cite o linie fină albă. Pata de pe marginea ex•t erioară a ari
pii are culoarea teracotei. Franjurile sînt gri-brune cu p artea bazală al
bă. Aripile p osterioare sînt galbene ca paiul şi sîn:t străbătute de două
linii transversale -ondulate. Cîmpul marginal este mai întunecat. Anver
gura 33 mm. Este un element h olarctic, nou pentru fauna Republicii So
cialis te România. 1 d din aceeaşi captură are culoarea de fond foarte
estompa.tă galbenă pai cu desenul puţin evidenţiat şi aparţine la f. acha
tinata HOBNER. Această formă, caracteristică regiunilor mai sudice ·a
ar-e alului speciei, este de asemenea nouă pentru fauna Republicii Socia
liste România.
Lygris pyropata HOBNER
1 O' pe f.înaţele seculare de la Ponoare
în 2.VIII . 1 97 1 . Acest exemplar are întregul desen mai întunecat decît
cel reprezentat de S e i t z ( 1 7) (Planşa 8-g) . Banda submarginală porto
calie este redusă la o linie a lbicioasă cu o mică pată po rtocalie pe mar
ginea dorsa•lă. Cimpul bazal este monocolor, iar strigulele costale de pe
cîmpul median sînt înlocuite printr-o pată cos.tală alungită. Aripile pos
terioare sînt gri, cu o nuanţă spre oliv şi cu cîmpul ma'rginal mult în
tunecat gri negricios. Anvergura aripii este de 28 mm. Exemplarul este
uşor asimetric din cauza, probabil, a unui accident din timpul stadiului
-

-
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pupal. Este o formă nou ă p e care o denumim Lygris pyropata f. bucovi
naria n. f. Forma nominativă a acestei specii a fost depistată de autori
în Colecţia de lepidoptere „ Alexei Alexinschi " d e la Muzeul judeţean
Suceava, după o S? capturată la cabana B îrnova în 3.VUI. 1 965. Acesta
fiind singurul exemplar semnalat pină în prezent de pe teritoriul ţării
n oastre.
Hydriomena furcata f. sordidata FABRICIUS - Exemplare izolate
la Lotru-Castel în 1 0.VIII.1971 (leg. M. D r ă g o i) . Formă mai rară cu
n oscută pînă în prezent, în restul ţării, din M-ţii Re.tezat ( 6) şi Carpaţii
Orientali ( 1 1 ) .
Hydriomena ruberata FREYER
1 S? l a Lotru-Castel î n 1 0.VIII . 1 97 1
( leg. M . D r ă g o i) . S e deosebeşte de H . furcata prin desenul mai ondu 
lat şi culoarea generală mai întunecată brun-roşcată. Specia a fost cu
prinsă de C z e k e l i u s în lucrarea sa de sinteză (5) cu referire la altă
luorare de sinteză (4) în care însă nu apare această specie, fiind pro 
b abil o confuzie de sinonimii. O dăm acum ca specie sigură în fauna
Republicii Socialiste România. 1 d" din acelaşi l oc şi dată are desenul
mai negricios şi cu citev.a pete neregula.te roşcate pe cîmpul aripii. El
aparţine la f. variegata PROUT care este nouă pentru fauna Republicii
Socialiste Român ia.
Cyclophora punctaria f. ochreifusca PROUT - 1 d" la Suceava în
1 .VIII. 1 97 1 . Culoarea de fond este ocru-gălbuie deschisă, fără amestec
roşcat sau roz. Formă cunoscută în Anglia şi nouă pentru fauna Repu
blicii Socialis te România.
Lycia hirtaria CLERCK - Exemplare izolate în p ădurea Burduj eni
în mai -iunie. Printre exemplarele formei nominative 1 S? din 20.VI.
aparţine la f. hanoviensis HEYMONS, la care aripile sînt puternic stro
pi.te într-o nuanţă brună negricioasă, desenul întunecat fiind reprezentat
prin linii uşor ondulate, mai mult sau mai puţin parai.ele. Ultimile două
l inii submarginaiJ.e sint contopite într-o bandă lată ce se întinde
pînă la a treia linie submarginală, de care este separată printr-un spa
ţiu foarte îngust. Prima din cele două linii bazale lipseşte, fiind înlocuită
printr-o umbră ce cuprinde întreaga zonă bazală. Aceas1ă formă nouă
pentru fauna Republicii Socialiste România a fost cunoscută pînă în pre
zent numai din Europa centrală. ·
Aspilates gilvaria f. insignis ALPHERAKY - 1 d" la Ponoare in
2.VIIJ. 1 97 1 ( Preparat genital nr. 1 6/1 920, prep. LUNGOCI, col. NEMEŞ)
şi 1 d" Ponoare în 9. VII I . 1 964. Ambele exemplare aparţin la f. insignis
ALPHERAKY care are culoarea de fond a aripilor albicioasă cu o foarte
uşoară nuanţă glăbuie, car·e la unul din exemplare lipseşte cu totul.
Stropitura de solzi îrutunecaţi este foarte rară şi redusă. Exemplarele co
respund perfect cu desenul din S e H z ( 1 7) (Planşa 24-h) p entru Aspila
t es albaria BARTEL, însă analiza armăturii genitale dovedeşte aparte
nenţa lor la A. gilvaria DENIS et SCHIFFERMULLER. S-ar putea, aşa cum
susţine şi PROUT ( 17), ca A. albaria să nu fie decît o formă de A. gil
varia, şi atunci sinonimă cu f. insignis ALPHERAKY, 1 878, care are
prioritate faţă de f. albaria BARTEL, 1 902. Forma nominativă este cunos
cută, în ţara noastră, O.e la Tecuci (3) , Băile Herculane ( 1 4 ) şi Cluj ( 1 3) .
-
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A. P o p e s c u-G o r j ( 1 3) semnalează în Colecţia „A. O s t r o g o v i
c h i " de la Muzeul „ Grigore Antip a " din Bucureşti existenţa a 2 d"d" de
A. albaria, afirmaţie care, pe baza celor de mai sus, trebuie verificată
prin efectuarea de armături genitale. Probabil că este vorba tot de As
pilates gilvaria f. insignis ALPHERAKY pe care noi o semnalăm acuma
ca formă nouă în fauna Republicii Socialiste România.
Diarsia mendica FABRICIUS ( = festiva DENIS et SCHIFFERMO
LLER) - 1 d" la Lotru-Castel în 1 0.VIII. 197 1 (leg. M. D r ă g o i) . Exem
plarul are culoarea de fond cu un puternic accent liliachiu şi maculele
palide. Intre macule apare mai evidentă o pată brună. Acest exemplar
aparţine la f. coerulea TUTT şi este nouă pentru fauna Republicii Socia
liste România. Forma nominativă este de asemenea rară, fiind semnala
tă în ţara noastră numai de la Azuga (7, 13).
Apatele menyanthidis VIEWEG - 1 � l a Horodnic, jud. Suceava
în 22.VIII. 1 97 1 . Specia este cuprinsă în lista fluturilor din Transilvania
(4) de către C z e k e 1 i u s, după comunicarea lui P i t t n e r în „ Erdelyi
muzeum egylet evkonyvei " , tom. V, pag. 3 1 , ca provenind din „ Tran
silvania" fără alte precizări, material care, de altfel, s-a pierdut. Exem
plarul nostru este singurul cunoscut în colecţii şi provenit din fauna
României şi îl dăm acuma, după 1 00 ani de la semnalarea de mai sus, ca
specie sigură în fauna Republicii Socialiste România.
Mormo maura LINNE - 1 � la Mn. Agapia -în 1 0. VIII. 1 97 1 . Acest
exemplar are desenul puternic accentuat. Cîmpul median al aripilor an
terioare este brun-negricios, iar cimpurile marginale ale ambelor aripi
sînit mai deschise. Corespunde perfect cu desenul din S e i t z ( 1 6)
(Planşa 39-b) şi aparţine la f. striata TUTT care este nouă pentru fauna
Republicii Socialiste România.
Cosmia trapezina LINNE - Specie frecventă în toată ţara din iunie
pînă în septembrie. Pe lingă exemplarele formei nominative au fost
capturate destul de frecvent şi f. rufa TUTT, f. ochrea TUTT, f. carnea
WAREN, f. pallida TUTT, f. grisea TUTT şi f. conspersa WARREN. In
afară de acestea, 1 d" din păd. Atlîm:ata, j ud. Suceava, prins în 31 .VIII.
197 1 , aparţine la f. badiofasciata TEICH. Aceasta este foarte rară. ln ţa
ra noastră a fost semnalat pînă în prezent un singur exemplar de l a
Bucureşti, prins de M o n t a n d o n (8) . După 75 de ani d e l a prima sem
nalare, exemplarul nostru confirmă existenţa acestei interesante forme
în fauna ţării noastre şi es•t e nou pentru fauna Moldovei.
Lasiocampa trifolii ESPER - Zboară în masă pe fîneţele seculare
de la Ponoare în cursul lunii august. Printre exemplarele tipice apare
destul de des f. medicaginis BORKHAUSEN. Mai rar apar exemplare
aparţinînd la f. flava TUTT, cu culoarea de fond galben-maroniu deschi
să cu diferite stadii de trecere între f. medicaginis şi aceasta din urmă.
O pereche din 2.VIII aparţine la f. rufa TUTT cu culoarea de fond
uniformă brun-roşcată fără ni.ci un desen şi pa·ta celulară foarte m ică.
Mai multe exemplar aparţin la forme de trecere : f. obsoleta-rufa TUTF
şi f. contracta-rufa TUTI, iar 1 � la f. iberica GUENEE, Ia oare pata ce
lulară esite neagră şi mult redusă p e o culoare de fond unicoioră brun
roşcată. In fine 1 d" are benzile transversale de pe ambele aripi lăţite.
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Corespunde perfect cu desenul din S e i t z ( 1 5) (Planşa 25-c) şi aparţine
la f. seitzi GRUNBERG. Pentru studierea acestei specii am apelat şi la
cîţiva tineri entomologi amatori din oraşul Suceava (G h. P ă t r a ş c u,
M . D r ă g o i, A. B 1 a j ) care ne-au pus la disp.o zie materialul de Lasio
campa trifolii prins la Ponoare în decursul anilor, dindu-ne astfel posi
bilitatea să verificăm un ma·t erial de cîteva sute de exemplare. L e mul
ţumim şi pe această cale pentru ajutorul dat. Consultînd l iteratura de
specialitate rezultă că f. ilava TUTT, f. obsoleta-rufa TUTT, f. contracta
Iufa TUTT şi f. seitzi GRONBERG sînt noi pentru fauna Republicii So
cialiste România, iar f. iberica GUENEE este foarte rară, fiind semnala
tă în restul ţării numai de la Sibiu ( 5) şi deci nouă pentru fauna Mol
vei.

Aglais urticae LINNE - Specie foarte comună în regiunea delu
roasă şi la munte. 1 S? de la Chiril, pe valea Bistriţei, aparţine la f. tur
cica SAUDINGER şi este nouă pentru fauna Moldovei.

LEPIDOPTERF..S NOUVEAUX OU RARF..S POUR LA FAUNE DE
R. S. ROUMANIE
Resume
Le travail presente comprend 15 especes et 24 formes de Lepidopteres, en ma
jorite provenant de la Moldavie, parmi lesquelles 4 especes et 12 formes sont nou
nommement :
velles pour la faune de la Republiqu e Socialiste de Roumanie et
.S tî;gmella (Fomoria) headlyell a STAINTON, Gracillaria populetorum ZELLER, Ly
.gris pyropata HDBNER, Hydriomena ruberata f. variegata PROUT, Cyclophora
punctaria f. ochreifusca PROUT, Lycia hirtaria f. hanoviensis HEYMONS, Aspila
Mormo
tes gilvaria f. insignis ALPHERAKY, Diarsia mendica f. coerulea TUTT,
maura f. striata TUTT, Lasiocamp a trifolii f. flava TUTT, f. rufa TUTT, f. obso1.et a -rufa TUTT, f. contracta-rufa TUTT, et f. seitzi GRtJNBERG.
On cite enc01·e comme nouvelle pour la science Lygris pyropata f. bucovina
Tia n. f.
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INFLUENŢA FACTORILOR ECOLOGICI
ASUPRA DEZVOLTARII POPULAŢIILOR DE ANISOPLIA
'SEGETUM HERBST. DE PE NISIPURILE DINTRE JIU ŞI OLT
B.

BOBIRNAC, JULIA MATEI şi C. COSTESCU

ln ţara noastră cărăbuşeii .cerealelor (Amisoplia Serv . ) , au fost ci
taţi faunistic prima dată în 1 783 ( Panin, 7) fiind cercetaţi apoi şi de
numeroşi alţi autori ( 1 , 3, 5, 7, 8).
Din genul Anisoplia Serv., litera.tura apreciază ca dăunătoare 4 spe
cii : Anisopliu austriaca Herbsi, Anisoplia segetum Herb's t., Anisoplia
lata Er., şi Anipopl ia agricola Poda, care produc pagube ·o antita.t ive şi
calitative la cerealele păioase, îndeosebi la grîu şi secară.
Cercetările efectuate pînă în prezent în ţara noastră, asupra genu
lui Anisoplia Serv. au a dus numeroase contribuţii, care au urmărit elu
cidarea aspectelor referttoare la ciclul biologic şi metodele de comba
tere, prin ap'licarea celor mai eficace insecticide (5, 8).
Dintre speciile de Anisoplia Seriv. amintite în terenurile nisipoas e
dintre Jiu şi Olt, speda cu frecvenţa cea ma i mare apare Anisoplia
-sege tum H crbst, ce a fost cercetată în anii 1 968- 1969.
METODA DE LUCRU
Populaţiile de Anisoplia segetum, care -au făout obiectul ;cercetării,
au fost analizate în culturile de cereale, pe gr.îu şi secară.
S-a urmărit dezvoltarea a·c estei specii în funcţie de temperatură,
precipitaţii, însuşirile solului şi hrană, întocmindu-se pentru anii de cer 
cetp.re climograme, în scopul precizării perioadelor ploioase şi de sece
tă care influent·e ază mult dezvoltarea şi biologia acestui c ărăbuşel.
Cercetările efectuate au fos·t orientate în două direcţii :
- densitatea speciei, în funcţie de factorii abiotici climatici (tem
peratmă, precipitaţii) şi edafici (solul şi însuşirile specifice) şi factorii
biotici (hrana) .
- variabilitatea cromatică, corelată cu planta ataca· tă şi particula
rităţile terenurHor nisipoase.
Universitatea -Craiiova, Facultatea de agronomie,, str.

L'iiberltăţi·i,

il'll'.

27, Or-aiova
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REZULTATELE OBŢINUTE
Anisoplia segetum Herbst, se caracterizează printr-o .accentuată
plastiditate ecologică, în cadrul căreia apar anumite modificări în func
ţie de factorii ecologici, ceea ce se reflectă atît în dinamica dezvoltării
dăunătorului, cît şi în cromatismul său, ca expresie a adaptabilităţii
la diferite condiţii de mediu.
Factorii care influenţează în principal dezvoltarea şi densitatea spe
ciei sînt temperatura şi umiditatea.
Din datele tabelului 1 se poate constata că ambii ani ( 1 968- 1 969}
au fost favorabili dezvoltării cărăbuşeilor, prin temperaturile ridicat e pe
n1i s.ipuri încă din luna aprilie (;pentru anui 1 968- 1 4,4°) şi precipitaţii scă
zute, respectiv 1 2, 1 mm, iar pentru anul 1 969 temperatura de 1 0,5° şi
precipitaţii mai multe, respectiv 29,2 mm.
1968-1969, l a Tîmbureşti
Date climatice pe 12 ani ( 1 957-196 5 ) şi din anii de experimentare,
Tabel I

Anul

qoo
P mm

I I I I I I I I I jx1 I x11
L u n a

I

II

III

IV

V

VJ

V II

VIIJ

22,3
13,2

21,7 17,9 10,3 6,1 1,6
1 4 1 ,7 82,9 0,4 87,8 82,6

IX

x

1968

TO
P roro

-1,4 2,4 6,4 14,4 20,7 2 1 ,8
32,9 32,7 25,0 12,1 46,4 34,6

1969

TO
P mro

-7,6 1,5 7,0 10,5 24,6 24,0 26,6
56,3 79,7 61,5 29,2 14,7 61,8 104,1

27,7 2 1 ,6 13,2
85,7 22,5 0 ,0

-2,8 0,7 5,1 1 1,9 1 7,4 21,0
40,l 31,4 30,7 43,8 65,2 55,6

22,7 1 7,8 12,1 6,7 0,5
42,6 36,7 24,1 50,7 51,6

Media
TO
pe 12
ani
P mm

23,1
44,l

Valori
med i i
anuale

1 1 ,7
592,7

1 1 , 3'
516,6

Temperaturile ridicate din lunHe m ai-iunie-iulie pentru anul 1 969
(24,6°-24,0°-26,6°) au determinat conturarea unor perioade de secetă
( climograma 2) ceea ce a favorizat înmulţirea speciei şi a condus la a
pariţia unei densităţi de 1 0-25 exemplare la m2•
In comparaţie cu anul 1 9 69, anul 1 968 ( climograma 1 ) care prezintă
şi el temperaturi ridicate (respectiv pentru lunile amintite temperaturi
de 20,7°-2 1 ,82-22,3°) este tot favorabil înmulţirii speciei, dar densitatea
a fost mai redusă, de 5- 1 5 exemplare la m2•
Datorită temperaturilor ridicate, încă din primăvară timpuriu (tabel
1 ) , specifice zonei nisipoase şi aparaţia speciei Anisoplia segetum Herbst.
este înregistrată chiar din ultima decadă a lunii aprilie şi prima decadă
a lunii mai, perioadă ce fenologic corespunde cu începutul înfloritului
şi formării boabelor de secară.
Hrana reprezintă un factor ecologic principal, care poate interveni
în dinamica populaţiei de Anisoplia segetum, apreciindu-se ca foarte imhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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portant conţinutul î n elemente nutritive a l -0rganelor cu care s e hrănesc.
Secara fiind principala cereală care-şi eta'l ează spicul foarte tim
purJu, în special 1Jl€ nisipurti ( lllnla mai), reprezintă jp1anll: a gazdă preferată
d e Anisoplia segetum Herbst.
.
Astfel izolînd sub cuşti din sită metalică un număr de 50 spice, s-a
constatat c ă la secară au fost consumate şi scuturate 1 0- 1 5 spice, în
vreme ce la griu numai 5-7 spice. ( Secara pe oare s-au fă,cut observaţii
a primit un agrofond cu N00Pa2, cu o densitate medie de 400 spice la m2).
De asemenea, s-a înregistrat o densitate maximă a cărăbuşelului
mic (Anisoplia sege tum Herbst) în ultima decadă a lunii mai şi prima
deaadă a lunii iunie.
In acest sens, de.şi după importanţă economică .apare ca neînsemnait:ă,
după unii autori ( 1 ,7) Anisoplia segetum Herbst., datorită dens-iit ăţii mari,
pe secara de pe nisip uri, produce daune mari, distrugînd îndeosebi bobul
în formare, consumînd partea moale a bobului şi scuturînd apoi spicele .
.Aicest fenomen se datorează temperaturilor ridicate de pe nisipuri ce
permit dăunătorului să fie activ aproape tot timpul zilei, rămînînd pe
spice uneori chiar ş i noaptea.
Pe această l inie, Bogolepova şi Medvedeev (7), apreciază că adulţii
pot ataca ş i JJ€ricarpul fructelor, i ar Hochchut afirmă că pot distruge
chiar stigmatele pistilelor, ridicînd astfel procentul ce contribuie la mic
şorarea recoltei.
P e lingă factorii amintiţi, solul, prin însuşirile lui, influenţează spe
cia, fiind în legătură directă cu structura acestuia (8) .
Nisipurile dintre Jiu şi 01'1 şi în special cele de la Tîmbureşti ( fig.
1 ) caracterizate pr·intr-un procenit de humus redus (pentru dună 0,5 "Io
şi interdună 1 ,0 "fo ), iar pH-ul 6,8, deşi cu un grad de fertilitate scăzut,
sînt indioate pentru anumite plante de cultură, cum este secara dintre
cereale, însă aplicînd îngrăşăminit ele necesare ( îndeosebi cele cu bază
de az.ot şi fosfor) .
Amintind şi relatiile interspecifice, observăm concuren�a dintre spe
ciile de Anisoplia ca un fenomen frecvent.
In acest sens, s-a constatat că atunci cînd pe aceeaşi plantă gazdă
sînt 2-3 specii ele Anisoplia, înmulţirea unei specii în diaunia celorlalte,
nu este condiţionată de rezerva bi-0logică ( de puterea de înmulţire) , ci
şi de o sHie de al ti la.ctori, a.şa cum s - a arătat şi pentru Anisoplia se

getum.

Specia analizată în condiţiile amintite, a prezentat şi modificări cro
matice. In acest sens s-a constatat o accentuată variabilitate asupra
culorii de bază, apoi forma, mărimea şi culoarea petei scutelare, şi
diferite orn.am erutaţii cromatice de elitre (fig. 4).
Specia analizată în condiţiile specifice amintite, este studiată şi
descrisă de literatura de specialitate ( 1, 5, 6, 8) astfel : corpul alungit,
de culoare negru-verzui sau arămiu pe cap, pronot şi picioare. Elitrele
de culoare castaniu-deschis sau cafeniu-roşea.te ( forma t ipică), culoare
galben-ca fenie ( a•b . „straminea" Brul'le) sau galben-cafenie, cu desen
închis mai mult sau mai puţin evident.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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BELICELLA (HELICELLA) SPIRUOIDES A..J. WAGNER 1916
(GASTROPODA PULMONATA, BELICIDAE - BELICELLINAE)
1N ROMANIA
ORTANSA HUŞANU-

Subgenul Helicella s. str. se caracterizează prin scoica necarenată
şi aparatul genita1l cu doi saci cu săgeată, egal dezvoltaţi.
După literatura de specialitate (2, 6, 1 6) acest subgen este repre
zentat în ţara noastră printr-o singură specie şi anume, Helicella (Heli
can dicans Pfeiffer 1 84 1 ), semnalată de
ceJla) obvia Hartmann 1 840 (
autori din mai multe localităţi şi prin subspecia ei Helicella (Helicella)
obvia dobrudschae Clessin 1 886, ambele colectate de noi din rezervaţia
Staţiunii de Cercetări de la Agigea.
Helicella (Helicella) spiruloides Wagner A.J., a cărei areal cunoscut
pînă acum era limitat la zona de coastă a R.P. Bulgaria, a fost desco
perită de noi din Dobrogea, împreună cu celelalte două, în rezervaţia
Staţiunii de Cercetări marine de la Agigea. Prin caracterele conchio
logice şi sexuale aparţine subgenului Helicella s. str. Ea a fost descrisă
de Wagner în 1 9 1 6 şi studiată mai tîrziu şi de Hesse şi Petrbok, tot du
pă exemplare provenite din R.P. Bulgaria, (9, 1 7) . Ulterior studiul a fost
reluat' şi de Urbanski J. ( 2 1 ) .
Studiul celor 80 u e exemplare, din care 70 adulte, din colecţia noas
tră, ne permite să d:Jm o descrier originală ·coochiologkă şi antomkă.
Helicella (Helicella) spiruloides A. J. Wagner 1 9 1 6 (Pl. I., fig. 1 -3
şi 4-6 ; Pl. II., fig. 7-9), are scoica tare, de culoare albă, uneori cretoa
să, slab lucioasă, regulat striată pe partea superioară, mai neregulat
pe partea inferioară şi în cîmpul ombilical. Scoica embrionară este ne
tedă, cornoasă, cu o tentă violacee. Spira, destul de înaltă, este forma
tă din 5,5-6 ture rotunde, ultimul tur slab înclinat spre apertură. Aper
tura rotundă are margini le neîngroşate printr-o buză. Ombilicul adînc
şi perspectiv, ocupă ceva mai puţin de 1 /3 din diametrul mare al scoi
cii. De obi<:ei lia periferia turelor se găseşte o bandă oas.tanie mai de
colorată. Pe pa'Itea inferioară a ultimului tur există mai multe benzi
spălăcite, adesea divizate în pete. Mai rar întreaga scoi1că este albă. S-a
observat că scoica variază destul de mult în ceea ce priveşte coloritul
=

Muzeul de IstOrile Naturală laşi
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şi dimensiunea. Petrbok a creat în 1 948, pe această bază, diferite for
me, subforme şi aberaţii.
In ceea ce priveşte coloritul celor 70 de exemplare adulte din co
lecţia noastră, se observă că numărul dungilor de pe partea inferioară
a ultimei ture variază între 1 -9, astfel : cu nki o dungă, un exemplar ;
cu 2 dungi, un exemplar ; cu 3 dungi , 4 exempJare ; cu 4 dungi , 1 4
exemplare ; cu 5 dungi, 1 2 exemplare ; c u 6 dungi, 20 exemplare ; c u
7 dungi, 1 4 exemplare ; cu 8 d ungi, 2 exemplare ; cu 9 dungi, 2 exem
plare. Hecare din aceste grupe de variaţie, cuprinde mai multe variante,
în ceea c e priveşte alternanţa dungilor întregi cu cele întrerupte, şi
modul de combinalfe a dungilor alăturate, în pete sau dungi radiare sau
longitudinale. Astfel grupul cu 5 dungi cuprinde exmplare cu dungi ra
dia.re, cu o dungă longitudinală foarte Iată, cu dungi foarte şterse, etc.
Dimensiunile scoicii populaţiei de la Agigea sînt inferioare celor
din Bulgaria (2 1 ) . Am găsit că înălţimea scoicii variază între dimensi u
nile 5,00-7,90 mm, iar diametrul mare între 7,80- 1 1 ,20, conform tabele
lor I şi II. După Urbanski exemplarele din colecţia sa, provenite din
Bulgaria, vari·a ză astfel : D = 1 3,0- 1 6,0 mm ; d. = 1 1 ,0- 14,0 mm şi î =
7,7- 1 0,0 mm. (p. 30) . Există totuşi unele exemplare a căror dimensiuni
sînt : D
1 1 ,5 mm, d. = 9,5 mm şi î
5,5 mm. (p. 3 1 ) .

=

=

Anatomia :
A p a r a t u 1 g e n i t al (fig. 1 0, .originală) .
Aparatul genital, studiat d e noi la cî-teva exemplare, se caracteri
zează prin penisul gros, mai scurt şi b ine delimitat de epifalus. Epifa
lusul este de trei ori mai lung decît penisul. La limita dintre penis şi
epifalus SE' ·i nseră un fascicol muscular b i ne dezvoltat. Flagelul penisu
lui este cilindric, ascuţit la capătul liber şi aproximativ de aceeaşi lun
gime cu penisul. Receptacolul seminal este lipsit de diverticul, este ma
re aproape piriform, iar pedicelul este lung şi puternic. Glandele mu
coase sînt în număr de două şi sînt formate din 4-6 ramuri, uneori des
tul de lungi. Există doi sad cu să.g eată, egal dezvoltaţi, inseraţi pe va
gin, în două puncte apropiate, confluente. Ei sînt mai mici comparativ
cu specia precedentă a subgenului Helicella s. str.
R a d u 1 a (fig. 1 1 , originală ) .
P e u n preparat mărit d e 500 X , rachialul apare tricuspidat, c u ecto
conii foarte scurţi. Dinţii laterali sînt de asemenea tricuspidaţi iar cei
marginali bicuspizi, cu mezo-şi ectoconi. Ei descresc în mărime spre
marginea radulei. Radula este formată din aproximativ 1 23 şiruri trans
versale şi 1 9 dinţi în j umătate d e şi.r.
Formula :

[ � + ( � �1 ) ]
+

•

2

•

123

Helicella (Helicella) spiruloides Wagner A.J. se găseşte la Agigea
în asociaţie cu Helicella (Helicella) obvia Hartm. Helicella (Helicella)
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Helicella (Helicella) spiruloides Wagner
diametrul
mare al
scoici i
în mm.

v.
7,80
7,90
8,40
8,50
8,60
8,64
8,70
8,74
8,76
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,46
9,50
9,54
9,60
9,70
9,76
9,80
10,00
10,04
10,10
10,20
10,40
10,70
1 1 ,20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1 5.
1 6.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

diametrul
mic al
scoicii
în mm.

f.

V.

l

2

l

3
2
1
2
9
1
2
2
4

l

2

V.

1
1
3
1
2
6
4
1
2
1
1
4
2
3
1
3
2
2
3
3
2
2

1
1
3
2
5
1

l

1
1
2
1
1
1
1

deviaţia
stand.

M.
I.
tnălţimea
diam mare
diam. mic.

5,00- 7,90
7,80-1 1,20
6,80-10,00

II.

5,79
9,50
8,21

înălţimea
scoicii
în mm.

f.

0,78
0,68
0,68

eroarea
mediei

IV.

0, 1 1
0 ,08
0,08

2'

4
5
3
1
5
1
1
l
3
1
1
1
3'
1
1
1
1:
1
1

A. J.

m.

III.

3
1
3
1
3
1
s.
2
4
1
1
7

5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,44
5,50
5,70
5,80
5,84
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,68
6,80
6,84
7,00
7,04
7,08
7,10
7,20
7,30
7,40
7,60
7,68
7,80
7,90

Helicella (Helicella) spiruloides Wagner
media
aritm.
ponder.

Tab. 1

f.

6,80
7,00
7,20
7,26
7,50
7,60
7,70
7,76
7,80
7,84
7,86
7,90
8,00
8,10
8,12
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,64
8,70
8,76
8,80
8,84
8,90
9,00
9,10
9,24
9,26
9,40
9,50
9,70
9,74
9,80
10,00

2
1
3
3
1
1
4
1
2
4
2
4
1
2
2
4

val. max-val. m�n.
tn mm

A.J. 1916

Tabel II.

de var
coeficientul

Cv.

V.
17,00
7,20
8,28
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·Obvia f. dobrudscha·e Clessin, Chondrula tridens O. F. Miill. şi Jaminia
.microtraga Rossm.

Punctul cel mai nordic din care a fost semnala·tă această specie în
Bulgaria este situat intre Cavama şi Balcic. Prezenţa ei la Agigea ne
indică un areal mult mai larg, fiind probabil o specie pontică. Este nouă
,pentru fauna României.
liELICELLA (HELICELLA) SPIRULOIDES WAGNER DANS I:.A FAUNE
DE ROUMANIE
Resume
Helicella (Helicella) spiruloides Wagner A.J. a ete trouvee en 1968 dans la re
·servation naturelle de la Station de Recherches d' Agigea.
La coquille a le test solide, sans carene, blanchatre, largement
om1biliquee,
garn ie de stries accentuees et avec 1-9 bandes brunes.
L'appareil genital a 2 sacs du dard places symetriquement par raport au vagin,
penis court et gros.
Radula avec dents medianes symetriques et tricuspidees, dents laterales tri
. cuspindees, dents marginales biscuspidees (avec rneso-et ectocones).
Espec pontiqiue. nouvelle pour la faune de la Rouman.ie.
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F1ig. 1-3 şi 4-6 Helicella (Helicella) spiruloides. Wagner A. J. Agigea, 1968, Două
scoici privite in trei poziţii (original}.
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Fig. 7-9 Helicella (Helicella) spiru
Zoides Wagner A. J. Agigea, 1968.
Scoica unUi exemplar privită în trei
poziţii (original).
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Fig. 1 1 Helicella (Helicella) spiruloides A. J. Wagner : tipuri d e dinţi radulari într-un
şir transversal (original).
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FAUNA MALACOLOGICA A MOLDOVEI (I)
ORTANSA HUŞANU•

Prima listă de gasteropode pulmonate cunoscută de pe teritoriul ju
deţului Iaşi, aşa cum figurează astăzi pe harta administrativă a ţării, a
parţine lui Licherdopol (6) şi cuprinde treisprezece specii, citate de la
Ungheni şi laşi.
Mult ma-i tîrziu, Huşanu O. (5) semnalează o sipecie foarte rară,
chiar cu existenţă nesigură pentru ţară, găsită d e Licherdopol din îm
prejurimile oraşului Bucureşti şi anume, Serrulina serrulata Pfeiff., con
firmată de la Repedea-Iaşi.
Zaharescu V. publică (9) cea mai amplă listă cunoscută pînă astăzi,
formată din 35 de specii de Pulmonate terestre .şi acvatice, recoltate de
la Iaşi, Cristeşti, Bîrnova, Ungheni, Ruginoasa şi Paşcani.
Materia1l ul prezentat în această primă notă este rezultatul a zece
aru de studiru pe teren şi cuprinde 67 de ispieci i şi fmme de gastero
pode pulmonate şi proso:branc.hiiate ·recoltaJte de .}ia Chir·iţa, Ciric,
Cristeşti, Vlădiceni, Păun, Criveşti, P.aşcani, Cuza-Vodă, Rugi
noasa, Podul
Iloaiei, Leţcani ; din împrejurimile oraşelor Iaşi,
Hirlău, Podul Iloaiei şi de la Ungheni ; din pădurile d e antestepă de la
Orie, Breazu şi Mîrzeşti şi în sfîrşit, din pădurHe vechi de la Repedea,
Bîrnova, Zagavia-Hîrlău şi Dealul Mare-Hirlău.
Se constată că în spaţiile verzi cu caracter permanent din cuprinsul
oraşului Iaşi cum sint grădina Copou, g·ră<lina botanică, cimitirul Eterni
tatea, grădina Muzeului de Istorie Naturală, există asociaţii malacol-0gic-e diferite. Deosebite sînt şi speciile găsite în pădurea de antestepă
şi •cea veche, prequaternară.
Astfel, în perioada 25. V. 1 957-25. IX. 1 970, am co.l ectat din gră
dina Muzeului de Istorie Naturală, următoarele speci i : Cochlicopa lubri
ca Muller, Chondrula tridens P fr. (fig. 5-6) , V allonia pulchella Mfiller,
Zonitoides nitidus Muller, Limax flavus L., Helicopsis nilssoniana Beck
{ fig. 1 -3), Helix vulgaris Rossm.
Muzeul de Istorie Naturală laşi
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Din grădina Copou : V allonia pulchella Mi.Ul., Cho n drula tridens
Mii.11., Helix vulgaris Rossm.
Din cimitirul Eternitatea, între 1 6- 1 9. VI. 1 970 : Limax maximus I.
cellarius Mq. Td . ( fig. 4, aparatul genital, original) , formă nouă pentru
fauna ţMii. Are 'scurtul manta.lei .frumos p unJCt.at :eu 1alb ; Limax f/avus
L., Chondrula tridens Mtill., Theba carthusiana Mii. 11., Helicopsis s triata
Mii.'11., ( fig. 4-6) , Cepaea vindobonesis Pfr., Helix lutescens Rossm.
Din grădina Botanică, 20. VI. 1 970 : Theba carthusiana Mull., Heli
copsis nilssoniana Beck, Cepaea vindobonensis Pfeiff. şi Helix lutescens
Rossm.
Din pădurea Mîrzeşti, 5. V. 1 96 1 : Helix lutescens Rossm. şi Euom
phalia strigella Drap.
Pă!durea Breazu, 19. VI. 1 970 : Chondrula tridens Miill., Euomphalia
s trigella Drap. şi Helix lutescens Rossm.
Pădurea Ciric, 1 9. VI. 1 970 : Chondrula tridens Mi.Ul., Helix lu tes
cens Rossm. şi Helix pomatia L.
Din pădurea Repedea s-au făcut recoltări repetaie. Astfel, la 1 4. V.
1 959, s-au colectat speciile : V i trea dyaphana Drap., Serrulina serru/ata
Pfeiff., Ruthenica tilogra n a Rossm., Laciniaria plicata Drap.,Cochlodin<i
laminata Mont., Laciniaria cana Held., Vi trina pellucida Mii.11., Helicopsis
nilssoniana Beck, Monachoides transsylvanicus West., Helix poma tia L.,
şi Cepaea vindobonesis Pfeiff.
La 23. VI. 1 962 : Succinea oblonga Drap., Orcula doliolum Brug.
Abida lrumentum Drap., Aegopi nella epipedos toma Fagot, Aegopinell<i
minor Stab., Oxychilus depressus Sterki, Cochlodina laminata Mont.,
Cochlodina orthos toma Menke, Laciniaria plicata Drap., Laciniaria cana
Held, Euomphalia strigella Drap., iar dintre Prozobranchiate Pomatias
rivulare Eichw.
. La 30. V. 1970 : Ena obscura MuH., Ruthenica iilograna Rossm :,
Laciniaria plicata Drap., Laciniaria cana Held, Succinea oblonga Drap:,
Helicopsis nilssoniana Beck, Monachoides vici n a Rossm., Cepaea vindo
„ ·
bonesis Pfr., Arion subiuscus Drap., Pomalias rivu/are Eichw.
· La 5. VI. 1970 : Laciniaria plicata Drap., Laciniaria cana Held, Coch;
/odina laminata Mont., Cochlodina orthos toma Menke, Succinea oblong'a
Drap., Punctum pymaeum Dr·ap., Monachoides vicina Rossm.
Din pădurea Bîrnova, 24. VI . 1 956 : V allonia pulche'Jla Miill., Pupilla
muscorum L., Ena obscura Mii.11., Oxychilus glaber Fer., Cochlodina
laminata Mont., lphigena Jatestriata Schmidt, Laciniaria plicata Drap.,
Helicigona iaustina Rossm., Cepaea vindobonensis Pfeiff., Cepaea vindo
bonensis f., pallescens Fer., Helix pomatia L., Pomatias rivulare Eichw.
La 22. V. 1969 : Anisus leucostomus Millet , Hyppeutis complana tus
Dr,ap., Segmentina nitida Milll., Iphigena Jates tri ata Schmidt, Lacinaria
plicata Drap., şi Pomatias rivulare Eichw.
In p ădurea Zagavia de lîngă Hîrlău, găsim la 1 . X. 1 968, pe : Abida
frumentum Drap., Succinea oblonga Drap., Oxychilus orien talis Clessin,
Oxychilus depressus Sterki , Aegopinella epipedostoma Fagot, Discus
perspectivus Sterki, Cochlodina laminata Mont., Cochlodina orthos toma
Menke, Pseudalinda gulo Bilez, Pseudalinda gulo f., albina n. f., Laci ni·

.„

·

·
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aria cana He'ld, Clausilia pumila Pf.e iff. (fig. 1 0, 1 1 ) , Monachoides vicina
Rossm., Isognomostoma isognomostoma Schrott., Bradybaena tructicum
Muli., şi Poma tias rivulare Wkhw.
Pseudalinda gulo f. albina n. f. se deosebeşte de tipul speciei, prin

culoarea albă cu nuanţă uşor verzuie a scoicii.
Clausilina pumila Pfeiff. (fig. 10 şi 1 1 ) .
A p a r a t u 1 g e n i t a 1 (fig. 1 1 ) are glanda hermafrodită formată
din acini mari, aşezaţi în opt grupe, . legate printr-un canal colector co
mun, din canalul hermafrodit foarte întortocheat, glanda albuminipară
mică şi colorată în cenuşiu, spermoviductul bine dezvoltat, uterul mai
lung şi mai subţire decît vaginul, penisul scurt şi gros şi cu. epifalusul
bine dezvoltat, dar cu vasul defrens scurt. Receptacolul seminal a re
corpul mare şi pedicelul lung şi este prevăzut cu un diverticul mult mai
subţire. Specie nouă pentru Moldova.
Podul Iloaiei, 24. VI. 1 957 : Tropidiscus planorbis L., S tagnicola
po lustris Miill., Hyppeutis complanatus Drap., Segmentina nitida Miill.,
Armiger
crista L.,
Armiger crista f. spinulosus Clessin, Succinea
o b lo ng a Drap., Zonitoides niiidus Miill., iar dintre prozobranchiate
V a/vata cris tala Miill. (95 exemplare) .
Ruginoasa, Septembrie 1 956 : Stagnicola palustris Miill., GaJba trun
ca t uJa Miill., Tropidiscus planorbis L., Gyraulus albus Mtil'l. ( fig. 1 2, 1 3) ,
Radix peregra Mi..i l l., Radix auricularia L., Anisus leucostomus Millet,
Succinea pfeitteri Rossm., Succinea oblonga Drap., Helicopsis nilssoniana
Be<:k şi Helix Jutescens Rossm.
Leţcani, 2. VI. 1 956 : Tropidiscus planorbis L., Stagnicola palustriS
\1ull., Galba truncatufo Miill., Succniea oblongu Drrap., Succinea pfeifferi
Rossm.
Vlădiceni, 24. VI . 1 970 : Planorbis corneus f. ammonoceras West.,
Radix ovata Drap.
Planorbis corenus f. ammonocera W est.
R a d u 1 a (fig. 1 4, originală) . La exemplarele studia-te şi în com
paraţie cu descrierea lui Soos L. ( 8), se deosebeşte de tipul spedei prin
zona dinţilor radulad mai îngustă, a dinţilor marginali mai lată şi prin
numărul cuspizilor dinţilor zonei marginale, ca·re nu trece de zece. Ra
dula ste formată din 39-4 1 dinţi în jumătate de şir transversal.
·

Formula :

_!_ + � +
3

'

31 -33
5 - 10

A p a r a t u 1 g e n i t a 1 din figura 1 5 ( originală) aparţine unui
exemplar la care vasul deferens este liber pe tot traiectul.
Păun-Iaşi, 4. IV. 1 958 : Tropidiscus planorbis L., Anisus leucostomus
Millet.
Cristeşti, 30. VI. 1 965 : Radix peregra MUll.
Criveşti-Tîrgul Frumos, 1 9. IX. 1 958 : Helicopsis nilssoniana Beck.
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Paşcani, 29. VI. 1 956 : Stagnicoia palus tris Miill., Planorbis corneus

L., Tropidiscus planorbis L.

Din lista speciilor citate, este nouă pentru ţară Lmax maximus f. ce
llarius Mq. Td. ; sînt noi pentru Moldova, Gyraulus a/bus Miill., cunos
cută numai din apusul şi sudul ţări i, Anisus Jeucostomus Millet, Armiger
crista L., Armiger cris ta f. spinulosus Clessin, Hyppeutis complanatus
Drap., Clausilia pumila Pfr., şi V a/vata cristala Miill.

Dacă privim în ansamblu malacofauna din lista citată, putem afirma
că are un pronuţat caracter de faună mixtă, speciile montane existînd
alături de cele răsăritene, pontice, sarmatice etc. Astfel, dintre speciile
montane cu areal discontinuu amintim pe Discus perspec tivus MOhlf.,
element balcanic-carpatic-răsăritean alpin, apoii două specii alpin car
patic-sudetice : Oxychilus depressus Sterki şi Isogonostoma isogonos
s toma Schrătt. iar ca specii carpatice, pe : Pseudalinda gu/o Bilz, Iphi�
gena Jatestriata Schm. Monachoides transsylvanicus West. şi Helicigon a
faustina Rossm. Ele conferă grupului un caracter deosebit. Prezenţa lor
aici se explică prin existenţa unor păduri vechi prequaternare, care for
mează un lanţ central din nordul spre sudul j udeţului, indicat de Mihai
David în mod sugestiv sub denumirea de „creasta I aşului " .
L A FAUNE MALACOLOGIQE DE L A MOLDAVE (I)
Resume

On presente une liste de 67 especes de gastropodes recoltees des etangs, des
forets et des environs des villes.
Lima;i; maximus f. cellarius Moq-Tand, est trouve 'pour la premiere fois dans la
faune de la Roumanie. Quelques especes sont rares pour le pays et nouvelles pour
la Moldavie : Gyraulus albus Milll., Anisus leucostomus Millet, Armiger crista f.
spinulosus Clessin, Hyppeutis complanatus Drap., Clausilia pumila Pfr. et Valvata
cristata Milll.
B I B L I O G RA F I E
1 . CLESSI N S. (1848) : Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna. Nilrnberg_
2. CLESSI N S. (1887) : Die Mollusken-Faun a Oesterreich-Ungarns und der Sch-.yeitz.
Ni.irnberg.
3. GROSSU AL. 1955) : Mollusca-Gastropoda Pulmonota. Fauna . Rep. Pop. Rom.,
vol . III, f. 1., p. 1 -145. - Bucureşti.
4. GROSSU AL. (1966) : Mollusca-Gastropoda Prozobranchiata şi Opistobranchiata,
voi. III, f. 2. - Bucureşti.
5. HUSANU O. (1963) : Contribuţii la studiul Gasteropodelor din Moldova. - Co
municări de Zoologie-Soc. de St. Nat. şi Geografie, II. - Bucureşti.
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109-127.
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Fig_ 1-3 Helicopsis nilssoniana Beck
Hîrlău, 1968 . scoica privită în trei
poziţii.

-

Fig. 7-9 Helicopsis striata Mim.
Iaşi, 1970, scoica privită în trei poziţii.
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Fig . 4 Limax maximus f. cellarius Mq.
genital, original.
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Fig . 1 1 Clausilia pumila Pfr.
Aparatul genital, original : gl. h. - glanda hermafrodită ; c. h. - canalul her
mafroidit ; gl. a. - glanda albuntinipara ; sp. o - spermoviduct ; u. - uter ;
v . = vagin ; p. - penis ; epf. - epifalus ; t". s.
receptacul semin.a11 ; d. r. s. = di
verticulul receptaculuilUi seminal ; r. p. = muşchi retractor al penisulUi ; r. u. muşchi retractor al vaginului.
-
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Fig. 1 4 Planorbis corneus f. ammonoceras West. Tipuri de dinţi radulari într-un şir transversal :
o = dintele central ; 1-8 - dinţi laterali ; 1 0-36 - dinţi marginali (orig i nal) .
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Fig . 15 Planorbis corneus f. ammonoceras West.
Aparatul genital original de tip diatremic : gl. a. - glanda albuminipară ;
sp. o. - spermoviduct ; o. = oviduct ; v. s. - vas deferens ; v. - vagin ; r s. = re
ceptacul seminal ; p. = penis ; m. r. p. - muşchi retractor al penisului.
Karl Marx nr. 2, BACAU - ROMA NIA
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DATE PRIVIND REPARTIŢIA GEOGRAFICA A GAMASIDELOR
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LIBERTINA SOLOMON•

Cercetările făcute pînă în prezent asupra gamasidelor ectoparazite
pe mamiferele mici, a celor din cuiburile lor, cît şi de p e reptile, ne dau
posibilitatea să facem unele aprecieri privind repartiţia lor geografică
în România.
Materialul nos·t ru constă dintr-un număr de 9 . 1 24 exemplare de ga
maside colectate de pe mamifere, 2. 1 34 exemplare din cuiburile lor şi
4 1 3 exemplare de p e reptile. Gazdele mamifere în număr de 761 exem
plare, aparţin la 29 specii : o specie de carnivor (Mustela nivalis), două
specii de chiroptere (Nyctalus noctula şi Miniopterus schreibersi), cinci
specii de insectivore (Sorex alpinus, S. araneus, Neomys fodiens, Cro
cidura suaveolens şi Talpa europaea) şi 2 1 specii de rozătoare aparţi
nînd la şase familii (Sciuridae, Cricetidae, Microtidae, Spalacidae, Mu
ridae şi Glicidae). Cele 31 cuiburi cercetate au aparţinut la 10 specii de
rozătoare.
Gazdele 1eptile au constat din 774 exemplare de Lacertidae, aparţi
nînd l a şase specii (Lacerta agilis, L. muralis, L. vivipara, L. viridis, L.
trilineata şi L. taurica) şi 7 exemplare de Colubridae, aparţinind la trei
specii (Natrix natrix, N. tesselata şi Coluber jugularis).
Am luat de asemenea în consideraţie materialele prelucrate la noi,
de către M. M r c i a k ( 1 960) care dă 22 specii şi A. B. L a n g e ( 1 961 )
care d ă 25 specii de p e rozătoare ş i insectivore, cit ş i materialul pri
vind gamasidele parazite pe chiroptere publicat de P. B e r o n şi M.
K o l e b i n o v a ( 1 964) şi I . J u v a r a ( 1 967).
In momentul de faţă se cunosc 86 de specii de gamaside ectopara
zite pe mamiferele şi reptilele de la noi.
Materialul nostru de paraziţi pe mamifere şi reptile a fost colectat
din 30 judeţe, totalizînd 68 localităţi, dintre care 9 localităţi în care s-au
Universitatea „ Al . I. Cuza" Iaşi, Facultatea d e Biologie-Geografie
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colectat paraziţii pe reptile şi 59 localităţi în care s-au colectat paraziţii
p e mamifere.
A. B. L a n g e are un material colectat din regiunile muntoase, de
silvostepă şi de stepă. In M-ţii Alpuseni : M-ţii Bihor, M-ţii SU.na de
Vale ; în Carp1aţii sudici : M-ţii Retezat, Făgăraş, Bucegi ; în Carpaţii
nord-estici : M-ţii Rodna ( Pietrosul, Inăul) ; în Carpaţii mijlocii : Lacul
Roşu, Miercurea-Ciuc, Ciucaş, apoi din regiunile de silvostepă şi stepă
din estul podişului panonic, Ia Lovrin, Pesac şi Cefa ; din Cîmpia du
năreană la Studina, Bucureşti, Mărculeşti, Bărăgan, din Dobrogea la
Va:Iul Traian şi Salygny şi din Moldova, la Tîrgul Frumos.
In materialul prelucrat de M. M r c i a k locurile de colectare sînt
indicate exact. Materialul său a fost colectat din 9 localităţi : Sinaia
( Prahova), Piatra Arsă (M-ţii Bucegi), Ialomiţa, MiLa, Maliuc (Tulcea} şi:
Peştera, Agigea ( Constanţa).
Materialul de pe chiroptere a fost colectat din 1 3 peşteri şi crăpă
turi de mal din Oltenia : peştera Grigore Decapolitul (Vîlcea), peşte
rile Cloşani, Topolniţa, Ponicova, Isverna, Lazului, Ponoa·re (Mehedinţi) ,
peştera Fuşteica (Gorj ) ; din Banat : peştera Româneşti (Timiş) ; din
Transilvania : peştera Sura mare (Hunedoara), peştera Gheţarul de la
Scărişoara (Bihor) ; din Dobrogea : peşterile Limanu şi Gura Do·brogei,
Doloşman-Razelm şi Jurilovca (Tulcea) .
In fig. 1 este dată harta cu localităţilie din car·e au fost colectate
toate gamasidele studiate la noi.
Materi·alul nostru a fost colectat din următoarele loca.Utăţi. In Mol�
dova : Popăuţi (Botoşani), Fălticeni, Suceava, M-ţii Rarău ( Suceava), Tg.
Frumos, Podul Iloaiei, I aşi (Iaşi), Secuieni (Bacău), Pîngăraţi, Bicaz
(Neamţ), Deleni, Huşi, Cîrjia, Perieni (Vaslui), Fileşti, Hanul Conachi
(Galaţi).
In Dobrogea : Luncaviţa, Măcin, Jij ila, Popina, Maliuc, Buceag, Ju
ri1ovca, Babadag (Tulcea) , Gura Dobrogei, Valu l Traian, Topolog, Agi
gea ( Constanţa) .
In Muntenia : Voineştî, V.a lea Mare-Pravăţ, Lăkăi, (Argeş) , Runcu,
(Dîmboviţa), Mogoşoaia, Bucureşti, Fundulea, Chlrnogi (Ilfov), Chişcani
(Brăila) şi Mărculeşti (Ialomiţa) .
In Oltenia : Brezoi (Vîlcea), Stoineşti-Caracal (Olt), Ciupercenii
Noi, Rudari-Pleniţ{l (Dolj ) şi Ieşelniţa, Mracovia, PonoareLe (Mehe
dinţi ) .
I n Banat : Liubcova, Berzeasca ( C araş-Severin) ş i Grabăţ, Lovrin
(Timiş) .
In Transilvania : Bistriţa (Bistriţa-Năsăud), Sîngeorgiu de Mureş,
Tg. Mureş, Cund-Sighişoara (Mureş), Topliţa, M-ţii Călimani, Lacul
Roşu (Harghita) , Braşov, Măgurele (Braşov ) , Dumbrăveni, Tîrnava ( Si
biu), Avram Iancu (Alba) , Geoagiu (Hunedoa·ra) , Cîmpia Turzii, Cluj ,
Bonţida ( Ciuj ), Giriş (Bihor) şi Arad, Livada (Arad).
Totalizarea tuturor datelor a arătat că materialul de gamaside a
fost colectat din aproape toate regiunile ţării, iar pe verticală, de la ma
re pînă la munţi la circa 2.000 m altitudine, fapt c are ne dă posibilitatea
să facem aprecieri asupra răspîndirii acestora la noi. In plus mai există
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şi unele informaţii asupra gamasidelor din teritoriile apropiate de ţara
noastră, din U.R.S.S., Bulgaria, Iugoslavia, care permit compararea fau
nei noastre ·cu a ţărilor învecinate.
Mul.te dintre speciile studiate, avînd un cerc larg de gazde, sînt răs
,pindite în toată ţara, iar în raport de altitudine, de la nivelul mării .pînă
în regiunile muntoase. In această categorie intră reprez-e ntanţii familiei
Parasitidae, care au fost găsiţi în 27 de localităţi, din 1 6 judeţe, cele
mai numeroase în Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, în schimb n-au
fost găsiţi deloc în Oltenia. Se întîlnesc în Deltă şi în apropierea Con
stanţei, pînă în M-ţii Bucegi, Călimani şi Bihor.
Reprezentanţii familiilor Ascaidae (Euryparasitus emarginatus, Cyr
tolaelaps minor, C. mucronatus) şi Macrochelidae se întHnesc de ase
menea în stepa dobrogeană ( Valul Traian, Jijila), în Bărăgan, în terenu
rile stepizate din Banat, pînă în M-ţii Rodnei, Bihorului, Bucegi şi Re
tezat.
Subfamilia Laelapinae în care multe dintre specii au o răspîndire
în regiunea holarctică, se găseşte şi l a noi în ţară răspîndită la toate al
titudinile. Pr·intr.e speciHe cu o largă -răspîndire se numără Laelups hi
laris, L. agilis, Hyperlaelaps microţi, I-I. amphibia, AndroJaelaps fahren
h olzi şi Onda tralaelaps multispinosa.
Laelaps hilaris (fig. 2) este întîlnit în cîmpiile j oase, pînă în regiu
nile submontane, lipseşte în zona pădurilor înalte şi apare din nou în
staţiuni de tufe şi fineţe, dincolo de limita superioară a pădurii. A fost
găsit atît în stepele Dobrogei şi Bărăgan, cît şi în tot lungul Carpaţilor
în M-tii Bihor, în z0na de fineţe şi grohotişuri pînă la 1 600 m., iar în
Făgăraş pînă la altitudinea de 1 900 m.
Laelaps agilis (fig. 3) , una din cele mai răspîndite specii, a fost în
tîlnită aproape în toate punctele cercetate (în 48 localităţi din 22 ju
deţe) .
Laelaps muris şi Hyperlaelaps amphibia sînt specii strins legate Gle
Arvicola terres tris, pe care o însoţeş·te din zona de şes, pînă în regiu
nea de munte, în apropierea apelor. Au fost întîlnite în M-ţii Călimani
pină la 1 000 m şi în M-ţii Bihor, p·înă la 800 m altitudine.
Hyperlaelaps microti parazit specific genului Microtus, a fost găsit
în şesul dobrog.ean şi în Bărăgan, în zona de silv-ostepă din Moldova, în
Transilvania, iar în zona muntoasă trece pe alte gazde şi anume pe
Pitimys subterraneus, pe care a fost găsit în M-ţii Bihorului, în fineţe
şi grohotişuri pînă Ia altitudinea de 1 600 m, iar pe Microtus nivalis ul
pius în M-ţii Făgăraş, în fineţe la altitudinea de 1 900 m.
Una din specii cele mai larg răspîndite în toată lumea şi la noi,
avînd cel mai larg cerc de g.azde, este Androlaelaps fahrenholzi ( fig. 4).
A fost colectată din 23 de j udeţe totalizînd 48 de localităţi, în toate zo
nele de re'lief, începînd din stepele dobrogene, Bărăgan, terenurile ste 
pizate din Banat şi pînă în lungul Carpaţilor.
Ondatralaelaps multispinosa parazit specific al lui Ondatra zibe
J.hica, a fost găsit în regiunile de stepă şi silvostepă din estul şi vestul
tării p.e �gazda sa. A. B. L a n g e a semnalat însă şi prez€nţa sa pe o
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gazdă nespecifică, Arvicola terrestris, capturată dintr-un cuib de Onda
tra zibethica, în M-ţii Bihorului.
Din subfamilia Haemogamasinae, majoritatea speciilor au fost întîl
nite în toată ţara. Dintre cele mai larg ră.s,p îndite sînt însă Haemogama
sus nidi şi Eulaelaps stabularis, ambele avînd şi un cerc larg de gazd:e.
Haemogamasus nidi {fig. 5) a fost colectait din 23 de judeţe, în 40
de localităţi, din zona de stepă, pînă î.n pădurile şi fîneţele montane
la altitudinea de 1 900 m.
Eulaelaps stabularis {fig. 6) este răspîndit la fel de la malul măriir
şi zona de cîmpie, pînă în M-ţii Bucegi (Piatra Arsă, Sinaia) fiind co
lectat din 20 de j udeţe şi 26 de localităţi, cu excepţia Olteniei.
Dintre speciile mai rare, dar întilnite la toate altitudinile, S<înt
Haemogamasus hirsutus şi Haemogamasus hirsutosimilis.
Dintre Hirstionyssinae doar două specii au o răspîndire mai largă :;
Hirstionyssus carniiex şi Hirstionyssus isabellinus.
Hirstionyssus camifex este legat în special de gazda sa principalăr
Talpa europaea, pe care se întîlneşte în Transilvania, Banat, Muntenia„
din zona de şes, pînă la fîneţele subalpine din M-ţii Rodnei, la amtu
dinea de 1 600-1 700 m.
Hirstionyssus isabellinus avînd un cerc mai larg de gazde, a fost în
tîlnit în 13 j udeţe şi 19 localităţi, din şesul dobrogean, Deltă şi Bărăgan,
în zona de silvostepă a Moldovei şi pînă în M-ţii Călimani, Fă,găraş şi
Retezat.
Dintre paraziţii pe reptile o răspîndire mai largă o are Ophionyssus
saurarum, parazit specific al şopîrlelor, pe care se găseşte din Dobrogea
pînă în zona muntoasă, Bicaz, Lacul Roşu şi în M-ţii Rarău.
Ophionyssus natricis, deşi a fost găsit de noi într-o singură locali
tate, credem că se întilneşe pe şerpi şi în alte localităţi din ţară, fiind
o specie ubicvistă.
Reprezentanţii subfamiliei Macronyssinae şi ai familiei Spintumici
dae paraziţi pe chiroptere, sînt legaţi în special de peşterile în care
trăies.c gazdele lor. Au fost găsiţi în Oltenia, Banat, Transilvania şi Do
brogea.
Din alte grupe de acarieni Pseudoradtordia Jemnina, specie mai ra
ră, a fost găsită sporadic în j udeţele Argeş şi Braşov.
O altă categorie de specii o formează cele specific regiunilor mon
tane. Aici pot fi incluse speciile : Laelaps clethrionomydis, Laelaps bre
getovae, Haemogamasus mandschuricus, Hirstionyssus sciurinus, Hirs
tionyssus ta tricus şi Hirstionyssus galeatus.
Laelaps clethrionomydis este un element siberian de taiga, cu o-

.
răspîndire largă în această zonă.
ln părţile nordice ale Transilvaniei şi în zonele m ontane sudice, el
depăşeşte însă cu mult limitele taigalei. S e întîlneşte pe mai multe gaz
de, dar de preferinţă pe Clethrionomys glareolus. La noi în ţară specia
a fost găsită în pădurile de fag şi conifere, în M-ţii Reteret, între 8001900 m altitudine şi în păduri mixte în M-ţii Bihorului, între 700-800 m.
Laelaps bregetovae, specie nouă, a fost găsită pînă în prezent la,
Pîngărati.
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Haemogamasus mandschuricus este citat de la noi numai de A. B.
L a n g e d e pe Microtus nivalis ulpius, din fîneţele suba1lpine şi gro
hotişurile din M-ţii Rodnei, la 1 900 m altitudine. Este o speci e est-asia
tică, găsită în China de nord şi în partea asiatică a U.R.S.S.-ului. A. B.
L a n g e afirmă că Haemogamasus brege tovae descris de M. M r c i a k
de pe Microtus (Pitimys) tatricus din M-ţii Tatra, se încadrează total în
cadrul diagnozei lui Haemogamasus man dschuricus, prezentînd unele
variaţii geografice, ceea ce arată că aria de răspîndire a acestei specii,
se întinde pînă în regiunea muntoasă a Europei centrale.
Hirstionyssus sciurinus parazit specific al l ui Sciurus vulgaris a fost
găsit în pădurile din Carpaţi, unde îşi însoţeşte peste tot gazda.
Hirstionyssus tatricus este citat numai de M. M r c i a k de pe Mi
crotus nivalis din M-ţii Bucegi (Piatra Arsă), sinonimizat cu Hirstiony
ssus gudauricus Raz. din U.R.S.S. In Cehoslovacia, Iugoslavia şi Bulga
ria, specia a fost găsită pe aceeaşi gazdă la altitudini de 1 700 m (Rila
Musalla în Bulgaria) şi 1 800 m (Kamniske Alpe în Iugoslavia) .
Hirstionyssus galeatus specie nouă, a fost găsită de noi la Pîngăraţi.
Marea maj oritate a gamasidelor studiate, sînt legate însă de roză
toarele din regiunea de stepă şi silvos-t epă .a ţării.
Astfel reprezentanţii familiilor Podocinidae şi Phytoseiidae, în care
-se cuprind gamaside libere, au fost întîlniţi în Dobrogea, Muntenia, în
Banat, mai puţin în Moldova şi deloc în Muntenia.
Dintre Laelapinae, cîteva specii de Laelaps, A n drolaelaps şi toate
speciile genului Hypoaspis intră în această zonă.
Laelaps pavlovsky a fost colectat din DeH:ă şi restul Dobrogei, de pe
şesul Dunării ( Ciupercenii Noi) şi din Banat, fiind strîns legat de gazda
sa specifică, Apodemus agrarius.
Laelaps algericus parazit specific al lui Mus musculus, a fost găsit
în Dobrogea, în zona silvostepei din Moldova, în sudul Munteniei şi
Olteniei şi în lungul graniţei vestice a ţării.
Alături de acestea stau şi speciile Laelaps micromydis şi Laelaps
echidninus, găsite însă în număr mic. Laelaps echidninus, parazit speci
fic al lui Rattus norvegicus, a migrat .cu gazda sa din Asia centrală .
Cele două specii de Androlaelaps, A. karawaiewi parazit; pe mami
fere şi A. natricis parazit pe şerpi, s-au găsit sporadic numai în Do
brogea.
Cele nouă specii ale genului Hypoaspis (H. bakeri, H. antipai, H. as 
tronomica, H. aus triacus, H. aculeifer, H. lubrica, H. miles, H. vacua şi
H. weeversi) au fost întîlnite mai ales în stepa dobrogeană, apoi în Bă
răgan, terenurile stepizate ale Banatului sau în silvostepa Moldovei.
O specie sudică este Ololaelaps selln icki, găsită la Buceag şi Ciu
percenii noi. Ea es1e descrisă şi din Bulgaria şi U.R.S.S. în partea sa su
dkă.
Dintre Myonyssinae, cu excepţia lui Myonyssus ingricus, care a
fost colectat şi din M-ţii Făgăraş, toate celelalte specii au fost găsite
î n Dobrogea ş i sudul Munteniei.
O parte din speciile genului Hirstionyssus, legate de rozătoarele de
stepă, se intilnesc numai în această zonă.
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Intre acestea se găsesc Hirstionyssus talpae (Dobrogea şi sudul
Munteniei), Hirstionyssus criceti (Dobrogea, Bărăgan şi şesul Banatu
iuii), Hirstionyssus eusoricis (sudul Munteniei, 01teniei şi nordul Moldo
vei), Hirstionyssus macedonicus ( ih Dobrogea, Muntenia şi nordul Mol
dovei), Hirstionyssus latiscutatus ( în Dobrogea, sudul Munteniei, Olte
niei, în Banat şi în nordul Moldovei) . Aceiaşi distribuţie o au şi Hirstio
nyssus parallelus şi Hirstionyssus fonsecai, specii noi, găsite la noi în
ţară şi Hirstionyssus pauli, găsit în judeţul Iaşi.
Dintre speciile colectate pe şerpi, Haemilaelaps piger şi Haemilae
Japs radfordi, au fost colectate numai de la Agigea şi Iaşi.
Din alte grupe de acarieni în zona de şes şi silvostepă, au fost gă
siţi reprezentanţii familiei Listrophoridae şi Glycyphagidae.
DONNEES SUR LA REPARTITION GEOGRAPHQUE DES GAMASIDES
ECTOPARASITES SUR LES PETITES MAMM1Fll:RES ET LES REPTILES
DE LA ROUMANIE
Resume

Des recherches sur Ies gamasides parasi.tes des petits mammiferes, de leur nids
et cels des reptiles, ont donne la posibiJite d'etablir leur reparti.tion geographique
en Roumanie.
Ils sont presentes Ies especes etudiees avec toutes les Ueux ou ils ont ete trou
vees, en tenant compte de Ieurs relations avec la hote.
On peut conclure que la faune des gamasides ectoparasites de la Roumanie�
comprende : 1. - des especes repandues partout, parmi lesquelles sont en general
Ies especes a�ec un grand nombre des hâtes ; 2. - des especes specifiques pour
une certaine region, soit pour les regions montagneuses, soit pour Ies stepes ou
syivostepes ; 3.
enfin, des especes qui ont ete trouvees seuiement dans Dobroudja
et le sud du pays.
-
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SISTEMUL NEUROSECRETOR CAUDAL LA TRACHURUS
MEDITERRANEUS PONTICUS (Aleev 1956)
LINGNER DAGMAR-

In studiul fenomenului neurosecretor deosebim -astăzi mai multe
direcţii de cercetare 1->rincipale. Se încearcă astfel o cit ma·i temeinică a
profundare a cun oşth1�elor noastre despre celula neurosecretoare ţinind
cont de dublul ei rol, analizînd mecanismele antrenante în producerea
microgranulelor de neurosecreţie şi modul de stocare-eliberare a aces
tora cu ajutorul m icroscopiei fluorescente şi electronice. De aseme
nea, se depun eforturi mari atît în rezolvarea problemei izolării şi sin
tetizării neurohormonilor şi în studiul acţiunii lor, cit şi în cea a inte
grării sistemelor neurosecretoare în cadrul întregului organism. Obţine
rea unor succese remarcabile în acest domeniu rămîne rezervată insti
tutelor mari ce dispun de aparatajul necesar şi care pot forma echipe
de cercetători specializaţi in domeniile biochimiei, a medicinei etc. Re
marcăm însă că în ambele cazuri trebuie parcursă etapa iniţială de re
cunoaştere şi descriere preliminară a sistemelor neurosecretoare şi după
cit se pare, sîntem departe de a fi epuizat din acest punct de vedere
mulţimea speciilor de organisme existente în natură.
Nota de faţă face parte dintr-un ciclu de lucrări ce tratează siste
mul neUJrosecretor caudal a l peştilor din .ape1e R. S. Româruia şi reflectă
efortul depus de autor în cadrul acţiunii internaţionale dedicate etapei
fundamentale de cunoaştere a acestuia.
Trachurus mediterraneus ponticus ( A1eev 1 956) (ord.
Perciformes,
subord. Per-coidei, fam. Carangidae) este un peşte pelagic de cird carni
vor cu o termofilie accentuată, ce reprezintă o verigă importantă în
lanţul trofic a'l organismelor acvatice şi constituie, avînd carne gustoa
să, baza pes<:uitului în sectorul sudic al Litoralului românesc.
Staţiunea Zoologicii Sinaia - Laboratorul d e histologie
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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MATERIAL ŞI METODĂ
Intre anii 1 965- 1 969 au fost capturate viu în dreptul Staţiunii de
·Cercetări de la Agigea, 27 exemplare de Trachurus mediterraneus pon
ticus, masculi şi fem·e le, a căror lungime varia între 1 5- 1 8 cm. Materia
lul decapitat şi fixat în Bouin, Helly şi Zenker a fost inolus în parafină
conform tehnicilor indica te în ROMEIS ( 1 948) şi secţionat seriat fron
tal, sagital ş i transversal la 3 µ. cu un microtom tip „ Minot". S-au fo
losit metodele de colorare : cromalaunhematoxilină-floxină (GOMORI
BARGMA N), hemalaun-eosină, hematoxilină HElDENHAIN, tricrom
'GOMORI, azan HEIDENHAIN, paraldehid-fucsină GABE şi hemalaun P.
MAYER. Pentru reţinerea detaol iilor considerate mai importante, s-a re
curs la fotografierea materialului cu microscopul MCt. Deşi s-au respec
.tat indicaţiile metodicilor de specialitate, contrastul de culoare şi cla
ritatea preparatelor nu se conservă în timp. Oauzele acestor fenomene
observate şi de alţi cercetători şi menţionate în tehnicile folosite, au
fost şi sînt în continuare în atenţia noastră, dar deocamdată nu au pu
tut fi eliminate.
STRUCTURA SISTEMULUI NEUROSECRETOR CAUDAL
LA TRACHURUS MEDITERRANEUS PONTICUS.
Din punct de vedere morfologic, măduva spinării a exemplarelor
-studiate prezintă o deformare periodică foarte pronunţată exprimată
printr-o turtire dorso-ventrailă. a ei strîns corelată cu forma vertebrelor.
Pentru a se putea observa cit mai bine şi reda fidel această piarticula
�ritate, s-au efectuat ;,t:c �1uni transversale şi sagitale ser.ia te care au ser
vit ulterior la reconstituirea regiunii caudale a măduvei (fig. 1 ) . Făcînd
abstracţie de formă, se remarcă totuşi o tendinţă constantă de reducere
. a ariei secţiunilor transver.sale în direcţie caudală. Din comp<ur a rea fig.
2a şi 2b rezultă forma caracteristică a regiunii neurosecretoare a mădu
vei. Se disting clar celulele Dahlgren ale sistemului urofizar, localizate
·de prferinţă lateral, uneori dorsal şi rar ventro-lateral faţă de canalul
central, alcătuind parcă coloane paralele cu axul longitudinal al mădu
vei. Spre deosebire .de cel e constata.t e la Stizostedion Jucioperca, celu
le·l e maxime se găsesc în partea rostrală a urofizei pînă la nivelul celei
•.de-a doua ver·tebre caudale. Măduva din dreptul urofizei şi filumul ter
minal sînt lipsite aproape complet de celule neurosecretoare. Calea
conducătoare a materialului neurosecretat spre organul de s ·t o.care-eli
. berare alcătuită din prelungirile ce pornesc de oele mai multe ori în
. direcţie ventro-caudală din corpul celule-lor Dahlgren (fig. 1, 3), ocupă
· O arie din ce în ce mai mare in jumătatea ventrală a măduvei. In ace
·eaşi măsură, cana1ul ependimar se deplasează în direcţie dorsală. Re
· ducerea ariei secţiunii transversale c onstatată pentru măduvă este va
labilă şi pentru canalul central oare pare să reproducă atenuat chiar şi
·variaţiile de formă ale ei. Deşi uneori celulele neurosecretoare sînt
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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foarte apropi.ate de canalul centra.I, nu s-a putut evidenţia totuşi o legă
tură funcţională între cele două formaţiuni.
Mărimea celulelor Dahlgren oscilează între 70-90 µ m llU!D.gime şi·
40-50 v-rn lăţime, dimensiunile nereferindu-se la eventualele :prelungiri
c o nducătoare de neurosecret. Spre deosebire de alţi reprezentanţi ai
ard. P.erciformes, e l e sînt aproximativ de aceeaşi mărime indiferent de
l ocalizarea lor în comparaţie cu canalul ependimar sau urofiza. De ase
menea, nu s-au putut observa intercalate în formaţii de celule ependi 
mare sau alcătuind grupuri compacte, colţuroase.
Forma celulelor Dahlgren este foarte variată, existîind o gamă în
treagă de trecere între cele unipol,are ş i cele neregulate, extrem de·
întinse şi ramificate ( fig. 3, 9b) . Caracteristic pentru această specie sînt
prelungiril e lor puternice cu secţiune mare, observate mai ales la ce- ·
lulele uni-sau bipolare. Aspectul morfologic al celulelor Dahlgr n este·
interpretat de unii autori ca fiind o urmare .a unor procese de activi
tate neurose<:retoare. Nu se poate afirma cu certitudine dacă acestea·
sînt cidice, repetîndu-se în decursul unor perioade de timp relativ
scurte sau dacă ne aflăm în faţa unei dezvoltări ireversibile ce se ter
mină cu dispariţia prin fagocitoză a celulei degenera-te. Admiţînd cea
din urmă ipoteză, sîntem constrînşi să postulăm fie o reducere pro-
porţion·ală cu vîrsta a activităţii neuro5ecrefoare caudal-urofizare, ne
constatată în studiile noastre pînă în prezent, fie o „ specializare" a unor
celule de altă natură care să le înlocuiască pe cele dispărute.
Fibrele conducătoare de neurosecret ce pornesc de la celulele Dahl
gren dispersate în porţiunea oaudală a măduvei se alătură, formînd ade
vărate mănunchiuri ventrale ce se sfîrşesc în organul neurohemal. în
unele dintre ele, în dreptul urofizei, se evidenţi·ază acumulări de sub
stanţă neurohormonală care, dilatînd mult secţiunea relativ constantă a
fibrei, formează corpii Hering ( fig. 1 2 ) . Aceştia răspund tinctorial aproa
pe identic cu granulele de secret de pe traiectul fibrelor.
Nucleul celulelor neurosecretoare manifestă un polimorfism accen
tuat. Uneori are formă rotunjită compactă ovoid-sferică (fig. 9a, 3a, l l ) ,
este de dimensiuni relativ mari şi ocupă aproape întreaga secţiune a ce-·
lulei. In acest c az, citoplasma este repartizată în mod uniform într-un
stra·t subţire în j urul lui. Alteori, el este extrem de diversificat, avînd
forme spaţiale complicate ( fig. 6c, 9b) . Părţile unui nucleu complet se
p·arate de regiuni citoplasmatice pot fi aşez,ate la capetele opuse ale ce-·
!ulei alungite, îndt aceasta pare a fi bi- ( fig. 6a, d) şi polinucleată.
Doar efectuarea unor secţiuni strict seriate prin aceiaşi ce·lulă pun în:
evidenţă istmurile fine de cromatină ce leagă lobii nucleari. Se observă
deseori şi nuclee ce amintesc prin forma lor desaga ( fig. 6a) sau măciu-·
ca ( fig 6b) orientate de-a lungul axului longitudinal al celulei. Se pare·
că există o oarecare corespondenţă între forma celulei şi cea a nucleu
lui. Nucleele sferice sau ovoide au doar un singur nucleol, pe cînd în
cele multilobate se evidenţiază aproape în fiecare lob cîte unul. Alături
de ei, s-au putut observa în unele secţiuni incluziuni nucleare. Reacţia
tinctorială a celulelor Dahlgren pare să indice o evoluţie treptată a lor.
Cele, „ mici" , relativ compacte, cu nucleul sferic sau ovoidal, ce se c:>http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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lorează relativ slab, trec în fază de celule neurosecretoare mari", cu
nucleul polimorf, segmentat sau lobat şi cu contraste de colorare pu
.ternice.
Regiunea caudală a măduvei spinării este deosebit de bogat vas
· cularizată. Se întîlnesc frecvent capilare sangvi.ne sHuate în imediata
vecinătate a unor celule ( fig. 8). Pătrunderea lor în pericarion, descri
să de unii autori nu a putut fi observată.
Urofiza, organul de stocare eliberare a neurosecreţiei, s·e situează
ventral de măduvă în dreptul ultimei vertebre caudale ce prezintă o
excavaţie caracteristică, asernănă'toare cu şeaua turcească din sistemul
hipotalamo-hippofizar. D imenisunea ei variază între 340x750 µm şi
420x840 µm. Există unele variaţii morfologice individuale ale org.anului
neurohemal, tot.uşi, în Hnii mari, se respectă forma redată în fig. 1 , :a
mintind în oarecare măsură cea a pătlăgelelor vinete ; puntea de legă
tură dintre organ şi măduvă se realizează printr-un peduncul. Urofiza
stavridului se încadrează în tipul I I de formă morfologi·c ă descrisă la
Peica tluviatilis de G. FRIDBERG.
In secţiuni transversale, se remarcă între.ruperea tecii meningeale
.a măduvei spinării în dreptul peduncului. Prin deschiderile astfel for
mate, fibrele conducătoare de neurosecret pătrund în urofiză. Simetria
1oT observată la mănunchiurile din măduva spinării antrenează o sime
trie a deschiderilor prin care ele comunică cu organul neurohemal. In
urofiză, fibrele conducătoare de neurosecret se ramifică şi împletesc
strîns cu o reţea de vase capilare, alcătuind două zone distincte din
punct de vedere al reacţiei tinctoriale, măduva co�·orîndu-·se mai puţin
intens. Umflăturile terminale ale prelungirilor neurosecreto,are descrise
de mulţi autori, nu au putut fi puse în evidenţă într-un mod suficient de
clar cu ajutorul metodelor aplicate. In schimb s-a evidenţiat l-a toate
exemplarele cercetate zona corticală şi medul-ară precum şi cea inter
mediară cu structurile caracteristice de insule". Interpretarea dată de
G. FRIDBERG celor trei zone este suporta.tă şi de rezulta·tele noastre ex
perimentale. Măduva urofizară pare constituită din împletirea mănun 
chiurilor de fibre ce pă·t rund în urofiză prin deschiderile amintite ale
tecii meningeale. Terminaţiile prelungirilor neurosecretoare se află în
contact cu peretele vaselor capilare şi prezenţa unor cantităţi importan
te de neurohormoni, dă o reacţie tinctorială. puternică a acestor regiuni.
t.n secţiunile trensversaJe ale vaselor, apare aspectul unor insule întu
necate pe fondul mai puţin colorat al fibrelor conducătoare de neuro
secreţie. In zona cortexului, reţeaua de capilare devine extrem de fină,
„ insulele" se contopesc iar ariile corespunzătoare, lipsite de masarea.
unor :prelungiri neurosecretoare libere, par colorare aproape uniform
şi intens. Remarcăm că această uniformit1ate nu se conservă pe măsura
folosirii unor grosismente mai mari. Microscopia electronică a dovedit
justeţea ipotezei existenţei g.ranulelor de neurosecret submkroscopice
din această regiune a urofizei.
Spre deosebire de cele consta.tate l a Aspius aspius, unde neurohor
monul se prezintă sub forma unor granule sferice uşor observabile la
grosismen!e moderate, la Trachurus m. pon ticus asemenea formaţiuni se
„

„

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

SISTEMUL NEUROSECRETOR LA TRACHURUS

2 17

întîlnesc rair. Probabil neurosecretul este format în corpul ce·lular sub
forma uinor granule submicroscopice cu rea<:: ţ ie de colorare tipică ce se
păstrează în linii mari de-a lungul căii neurosecret-Oare pînă în cortexul
urofizar. In dreptul intrării fibrelor în urofiză, materialul neurosecretat
se poate observa uneori condensat, formînd corpii Hering amintiţi. Nu
s-au observat granule microscopice de neurosecret în interiorul urofi
zei, deşi ocazional s-au putut evidenţia prelungiri deosebit de bogate
în sub&tanţe neu.rohoimoruale - uneori slab d Hatate, ·care se colorează
intens.
Firul Reissner, nesrudiat de altfel în mod special, se colorează pu
ternic prin metoda Gomori. Observaţia lui STERBA privind dificultatea
evitării impurificării extractelor de urofiză cu substanţe active prove
nind din firul Reissner, îşi păstrează valabilitatea şi în acest oaz, - deşi
în principiu, îndepărtarea chirurgicală a canalului centr:al împreună cu
conţinutul său nu pare a fi imposibilă. Spiralarea firului, descrisă de
SANO pentru Zoarces viviparus, nu a putut fi pusă in evidenţă la Tra
churus m. pon ticus.

CONCLUZII
1 . - Trachurus mediterraneus pon ticus are un s istem neurosecre
tor caudal bine dezvoltat, compus din celule neurosecretoa;r�, oale de
transport şi organul neurohemal.
2. - Celulele Dahlgren observate se deosebesc net de cele ependi
mare şi par să parcurgă în timp anumite transformări ce afectează atît
forma pericarionului şi a nudeului, cît şi reacţia de co1011are a a·c estora.
3.
Calea neurosecretoare este formată de două :liasdcole paralele
de fibre situate în partea ventrală a măduvei.
4. Urofiza se încadrează în tipul II al clasifrcării morfologice ela
borată de G. FRIDBERG.
-

DAS R;AUDALE NEUROSEKRETORISOHE SYSTIDM VON TRACHURUS
MEDITERRANEUS PONTICUS (ALEEV 1956)
Z u s a m m e nf a s s u n g

Im Rahmen der internationalen Bemiihungen um eine moglichst umfassende
Ubersicht der existenten kaudalen neurosekretorischen Systeme fehlen zur Zeit
noch Beschreibungen fiir zahlreiche Arten. Eine dieser Liicken zu schliessen ist der·
Zweck vorliegender Veroffentlichung : „Das kaudale neurosekretorische System von
Trachuru.s mediterraneus ponticus".
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Fj,g. 1. Reconstituirea formei spaţiale a regi111nii neurosecretoare caudale a măduver1
spinării la Trachurus m. ponticus.
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Fjg_ 2 a, b Secţiuni transversale l.a diferite n ivele prin măduva spinărij

(a-CrHtx-flox., b-Azan, 10x16,5).

Fig. 3 a, b, Celule Dahlgren cu prelungiri conducătoare de nel.llrosecret.
(a-transv., Azan, b-sag., Crhtx-flox., 90 X 16,5)

Fig_ 4 Celulă Dahlgren uriaşă
lingă canalul central. (sag., Cr.
Htx-flox., 90 X 16,5)

Fig. 5 Celulei Dahlgren în curs
de degenerare. (sag., CrHtx
flox., 60 X 16,5)
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Fig. 6 a, b, c, d, Polimorfismul nuclear al celulelor Dahlgren. (sag„ a, b, c
CrHtx-flox„ d-Tricrom, 60 X 16,5)

Fig. 7 Incluzie nucleară.
Azan, 90 X 1 6,5)

(sag . .

Fig_ 8 Vase capilare cu elemen
te figurate în vecinătatea celu
lelor Dahlgren. (sag„ Azan,
60 X 16,5)
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Fig. 9 Grupuri de celule Dahlgren cu forme celulare Şi nucleare regulate (a) şi
neregulate (b) (a-CrHtx-flox, b-Azan, 40X l6 X 5).

1''ig. 10 Firul Reissner din canalul
centr�. (sag., Azan, 90 X 16,5)
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Fig. 1 1 Grupuri de celule neurosecre
toare uni şi multipolare. (sag.,
CrHtx-flox., 60 X 16,5).

Fig. 12 Corpuri Hering din apropierea
urofizei (sag., CrHtx-flox., 90 X 1 6,5).

Fig. 13 Reţea ca pilară cu elemente fi
gurate din urofiză. (transv., Azan.
60 X 16,5).
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METODE NOI 1N STUDIUL NEUROSECREŢIEI
DIN SISTEMUL NEUROSECRETOR CAUDAL AL PEŞTILOR
LINGNER DAGMAR-

Urofiza peştilor a fost descrisă pentru prima dată în literatura de
specialitate aproape cu două secole în urmă. De atunci s�au întreprins
un număr mare de cercetări punîndu-se în evidenţă acest organ şi sis
temul neurosecretor din care face pia rte la multi peşti osoşi şi la unele
elasmobranchiate. Cu toate eforturile depuse, nu există încă o privire
de ansamblu asupra tuturor speciilor ce posedă un sistem neurosecretor
caudal. Ca atare, nici încercările de a clasifica diferite forme anatomice
urofizare cunoscute nu pot fi considerate ca fiind definitive. Deşi nu lip
sesc numeroase ipoteze de lucru mai mult sau mai puţin aprofundate,
rolul sistemului neurosecretor caudal şi felul în care acesta interacţio
nează cu restul organismului sau cu mediul exterior nu este cunoscut.
Metodele aplicate în cercetarea s istemului urofizar au fost fie împrumu
tate din domenii înrudite, fie .concepute special pentru scopul urmărit.
Lucrarea de faţă îşi propune să treacă în revistă cîteva dintre metodele
mai recente folosite în studiul sistemelor neurosecr-etoare caudale, stă
ruind asupra acelora ce par a fi avantaj oase din punct de vedere al ra
pidităţii, e conomicităţii şi selectivităţii.
Pentru determinarea sensului de mişcare a materialului neurosecre
tat, a posibilităţii de regenerare a sistemului caudal-urofizar precum
şi studiul schimbărilor funcţionale sub influent.a diferitelor condiţii de
mediu sînt întrebuinţate metode anatomice de secţionare şi ligaturizare.
Observîndu-se în decursul unor experienţe preliminare efectuate la
Misgurnus anguillicaudatus (3) că atît temperatura apei, cit şi lumina
influenţează neurosecreţia caudală, exemplarele cercetate au fost ţinute
în întuneric şi la temperatură constantă (20°C) . Animalele de experienţă
au fost împărţite în grupe, asigurîndu-se pentru fiecare lot experimen
tal cite o grupă martor. Secţionarea măduvei s-a efectuat rostral de
urofiză. Apoi s-a injectat animalelor intraperitoneal o solutie de aCl
2 % . Pentru a.pre.c ierea histologică a rezultatelor, materialul fixat în
Staţiunea zoologică Sinaia, str. Cumpătul, nr. !i
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Bouin s-a indus în parafină după tehnka obişnuită. Colorarea s�a efec
tuat după Regaud (Fe-hematoxilină-eosină) . Prima schimbare observa
bilă la nivelul urofizei, constînd d1ntr-o reducere simţitoare a materia
lului neurosecretat stocat, urmată de o hiperactivizare a celulelor mici
situate dorsal de urofiză şi rămase în conta.ct -cu organul de depozitare,
a apărut la 30 de m inute după efectuarea inj ecţiei. Urmează o perioadă
în care, stocul de neurosecret este asigurat de celulele neurosecretoare
conexe rămase. Totuşi, dacă experienţa este continuaită, celulele secre
toare par să „ obosească " , goHndu-se treptat de neurosecret. In ceea ce
priveşte celulele mari sHuate rostrial de - locul secţionării, acestea ajung
într-un stadiu de hiperactivitate mult mai tîrziu iar materialul secretat
de ele se acumulează în dreptul secţionării, umflînd capetele fibrelor
conducătoare de neurosecret.
Experienţe asemănătoare efectuate de autor în perioada 1 968- 1 970
l a Aspius aspius aspius au demonstrat acumularea materialului neuro
secretat în prelungiri rostral d e secţiune şi lipsa acestuia în partea caiu
dală ei. ( fig. l a , b) .
Metoda descrisă mai sus a fost de altfel aplicată în numeroase alte
cazuri ; amintim în acest context rolul pe care l-a j ucat în precizarea
funcţionării glandei sinus a crustaceelor şi corpora cardiaca a insecte
lor. Aceste structuri, interpretate iniţial drept ganglioni, au fost consi
derate ulterior organe endoorine iar azi, datorită metodelor de secţio
nare folosite în cercetarea lor, sînt unan°i m recunoscute drept organe
neurohemale a căror celule neurosecretoare sînt situate în ganglionii
cerebroizi.
Dat'Jicită faptului că diferitele sisteme neurosecretoare siînt întot
deauna în strînsă legătură cu părţi ale sistemului nervos, fiind uneori
chiar complet încorporate în acesta, un ro1 gnoseologic deosebit revine
metodelor de colorare diferenţiată „ în toto". In literatura de speciali
tate sîn.t cunoscute mai mu}te vari:ante ale acestor colorări. Aplicarea
unei metode cît mai selective în vederea punerii în evidenţă a unui
anumit sistem neurosecretor necesită un laborator bine aprovizionat şi
utilat, abstracţie făcînd de timpul necesar unor astfel de investigaţii.
In prezent s-au profilat două metode de bază deosebite : tehnica colo
rărilor dasice şi cea a microscopiei fluorescente.
Unii autori ( 6) recomandă o metodă de colorare triplă cu tionină
ce comportă următoarele etape : fixare, deshidratare, clarifi.c are, inclu
der e în para.fină şi secţionar€ dwpă tehnica clasică. Lamele deparafinate
se oxidează timp de 2' în soluţie Gomori, şi se albesc Sn acid oxalic
30/D. După o spălare rapidă, lama astfel pregătită se colorează 1 5' într-un
amestec de tionină, paraldehidă, etanol şi HC l . Se spală din nou şi se
oxidează în acid periodic ş i se contracolorează cu fucsină leuco-b.azi-că
20'. Colorarea este urma·tă de o succesiune de trei băi de apă sulfuroasă.
Ultima colorare aplicată se face cu galben naftol S ( Chroma) în soluţie
acidă timp de 10'. Apoi se deshidratează, clarifică şi montează după
procedeul clasic.
Rezultatele personale obţinute cu metoda Humberstone-Sloper, mo
dificată de Braak ( 1 962), aplicată la studiul sist-emului neuro-secreitor
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caudal al crapului, au condus la concluzia că deşi metoda dă bune re
zultate aplicată sistemului nervos central al peştilor, ea va trebui mo
dificată în vederea evidenţierii cît mai selective a neuwsecreţiei uro
fizare.
Metoda fluorescentă, recomandată în cercetarea substanţelor neu
rosecretoare din sistemul nervos central, care a dat rezultate bune atît
la nevertebrate, cît şi la vertebrate şi a cărei apHcabilitate în cadrul
sistemului neurosecrelor aaudal este în studiu, porneşte cu tehnica uzu
ală a fixăTii, includerii şi secţionării, folosindu-se materiale lipsite de
fluorescenţă proprie. Secţiunile oxidate sînt spălate şi decolorate în acid
o:xialk 30/o. După o nouă spălare se aplică fluorocromul timp de 1 -5'. Se
recomandă o verificare intermedi·ară a colorării la m icroscopul obişnuit,
putîndu-se astfel stabili timpul optim in funcţie de colorarea structuri
lor ce conţin neurosec.r etul. După aplicarea fluorocromului urmează un
tratament de difuzie de scurtă durată în soluţie hidroa.moniarcală dilua
tă. Secţiunile astfel pregătite se acoperă şi se analizează cu un micro
scop pentru fluorescenţă. Se recomandă folosirea drept sursă de lumină
a lămpilor cu vapori de mercur la presiune maximă de tip HBO, şi a
filtrelor din seria UG Schott şi BG drept filtre de excitaţie şi a celor
de tip GG9 şi OG1 ca filtre de baraj. Tehnica fotografierii cere folosirea
unor aparate cu piUilerea la punct pe un geam mat. Pentru materialul
fotografic de sensibilitate obişnuită, durata de expunere în general este
mult prea lungă, mai ales în cazul unor surse de mică putere. Recoman
dăm folosirea microscopului MC1 la caTe, chiar cu mai puţină experien
ţă, se pot obţine rezultate bune dacă se face o etalonare pTealabilă a
timpilor de expunere în funcţie de indicaţiile celulei fotoelectrice. De
oarece tehnica microscopiei fluorescente este destul de pretenţioasă,
se impune o consultare amănunţită a bibliografiei de speciaUtate.
In maj oritatea cazurHor, produsul celulelor neurosecretoare este
eliberat prin intermediul unui organ neurohemal şi preluat fie de circu
laţia sangvină generală, fie d e un sistem de vase specializate care cana
lizează neurosecretul în primul rînd spre organele efectoare. Schema
clasică în acest context este cea a sistemului portal hipotal<amo-hipofi
zar. Studiul sistemelor de vase sangvine se face atît cu aj utorul unor
metode de colorare ( f1ig. 2), cit şi pe viu după o narcotizare şi fixare
prealabilă pe plută. Prindpalia greutate în cel de-a,l doilea aaz c-0nstă în
dificultatea operraţiilor chirurgicale necesare. Mulţi autori recomandă
folosirea frezei dentare pentru îndepărtarea ţesutului osos şi cea a cau
terizării în vederea evitării s îngerărilor. Se pot o.bti ne, totuşi, unele
rezultate şi cu mijlo:ace mai simple (bisturiu oftalmologic, foarfecă chi
rurgicală, ac spatulat, cleşte, pensă) , şi spălînd în mod continuu cîmpul
inspectat cu ser fiziologic. Această metodă este avantajoasă, neputînd
apărea artefacte cauzate de acţiunea temperaturilor ridicate, dar per
mite folosirea doar a unor grosismente mari (s-a lucrat cu lupa binocu
lară MBS- 1 ) . Pentru studiul detaliilor fine în a rhitectura reţelelor ca
pilare sînt necesare obseI'V'atiile bazate pe tehnica perfuziei. Perfuzia
trebuie precedată desigur de o narcotizare şi substituire a singelui cu
ser fiziologic sau soluţie NaCl, 0,640/o. Deoarece pătrunderea colorauhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tului este un proces de durată, se recomandă executarea experienţei la
temperatură consitantă (4-6°C) . Se poate utiliza tuşul dublu filtrat di
luat cu soluţie apoasă de gelatină 1 -2 % . După terminarea perfuziei
(20' - cîteva ore), porţiunea ce urmează să fie cercetată este prelucra
tă în continuare conform Romeis 854. Tăierea blocurilor de ţesut se
face la grosimea de aproxima.tiv 1 mm. In unele cazuri se recomandă
tăierea în trepte ce permite reprezentarea mai clară a detaliilor spa
ţiale.
tn ultimul timp s-au făcut mari progrese în privinţa izolării şi chiar
a sintetizării factorului activ a unor substanţe neurosecretate ( du Vig
neaud, Led�ris, Heller, v1an Dyke, Sterba etc.). In 1 963, Acher a reuşit
să demonstreze în omogenatele izolate din ţesut neurosecretor prezenta
unei proteine biologic inactive, neurofizina. Se pare că neurosecretul
urofiz·ar prezintă multiple asemănări ou cel a sistemului hipotalamo
hipofizar şi ca atare se pot folosi metodele clasice de izalare descrise
de Acher, Light şi du Vignearud ( 1959) în vederea izolării oxitocinei
din ţesutul hipofizar. O metodă folosită de Hausmann, Heller, Lederis
şi Sterba in mod special pentru extractul din sistemul caudal constă în
omogenizarea urofizelor cu soluţie de acid acetic 0,250/o. Raportul ma
sic ţesut/soluţie=l :30. Omogenatul se agită în mod continuu timp de
18h la + 4°C. După o scurtă încălzire pe baie de apă şi ·centrifugare,
supranatantul este tratat cu butanol · în vederea extr.actiei proteinelor.
Butanolul este îndepărtat ulterior prin distilare la 20°C în vid. Con
centratul obţinut se poate dilua înaintea efectuării experienţelor cu apă
sau soluţie Ringer. Separarea fracţiunUor proteice se face prin centri
fugaTe sau cromtografie. în lucrările şcolii japoneze se preferă extracţia
frncţiunilor active cu eter de p etrol.
ln afara metodelor clasice aplicate în cercetarea hormonilor hipo
f,izari ce se pot folosi şi în studiul extractelor de urofiză, o atenţie deo
sebită merită metoda concepută de M. Enami, ea fiind specifică pentru
sistemul neurosecretor caudal al peştilor. Exemplare de Carassius au
ratus de aproximativ 40 mm au fost operate în două reprize la un in
terval de trei zile, îndepărtîndu-se mai întîi înotătoarea caudală, apoi
toate celelalte în afara celei dorsale. Animalele astfel pregătite sînt fo
losite după o pauză de 8 zile timp în care ele, p ierzînd din flotabilitate,
nu se pot ridica de pe fundul bazinului. Extractul de urofiză fracţionat
pr•i n tehnica cromatografiei este administrat in diferite concentraţii la
intervale de timp regulate sub forma unor injecţii intraperitoneale. In
urma a·ctiunii substanţei neurosecretate, animalele de experienţă îşi
măresc flotabilitatea ajung-înd după 60'-70' să plutească I.a suprafaţa
apei. Efectul produs poa.te fi măsurat pe baza principiului plutitorului
cartez·ian şi depinde atît de fracţiunea şi concentraţia folosită, cît şi de
timpul scurs de la administrarea preparatului. Deşi s-a luc.rat I.a tem
-per.a.tură constantă, experienţa a dat naştere la o serie de observaţii
critice privind precizarea mai riguroasă a condiţiilor de lucru. Nu s-a
ţinut co.nt, într-adevăr, de efectele secundare pe care le po1ate cauza in
tervenţia chirurgicală amintită sau staţionarea prelungită a animalelor
în aparatul de măsură. Această experienţă merită totuşi efortul unui
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-studiu atent pentru a se ajunge la o reproductibilitate mai bună a re
zultatelor, deoarece, după cum s-a demonstrat, reacţiile biologice au
.sensibilitate şi selectivitate variabilă şi in mod logic, cele mai puter
nice efecte ale substanţelor neurosecretoare urofizare trebuiesc cău
tate in cadrul organismelor in care ele acţionează în mod natural.
1n prezent, metodica cercetării sistemului neurosecretor caudal al
,p eştilor se găseşte într-o etapă de reînnoire. Deşi morfologic sistemul
este pus în evidenţă şi destul de bine studiat la multe specii, lipsesc
-date precise privind încadrarea funcţională a acestuia în organism.
Această situaţie impune o reevaluare a metodelor de investigare folo
-site, căutarea unor procedee neaplicate încă sau inventarea unor teh
nici noi care ar putea elucida aspectele funcţionale nelămurite.
�,NEUE METHODEN DER NEUROSEKRETIONSFORSCHUNG DES K AUDALEN
NEUROSEKRETORISCHEN SYSTEMS DER FISCHE'"'
Zusamme nfassung

Das Hauptanliegen des Autors ist es, einige der zur Zeit bekannten Methoden
'<ier Neurosekretionsforschung auf ihre Anwendbarkeit im S pezi a�.ge biet der kau
len Neuro sekretion zu pr ilfen. Einige Ergebnisse eigener diesbezuglicher Untersu
<:hungen werden im Rahmen der entsprechenden Methoden behandelt.

BIBLIOGRAFIE
inframicrobiologie".
1.BALS M. G., 1966, „Imunofluorescenţa şi aplicaţiile ei în
Edit. Acad., Bucureşti.
:2. BARGMANN W., 1963, „Neuere Ergebnisse der Neurosekretions-Forschung". Die
Therapie des Montas, 13, 198-212.
3. ENAMI M„ 1956, „Studies in Neurosecreti-On" . VIII. Proc. of. the J. Acad .,
XXXII, 10, 759-764.
4. ENAMI M„ 1958, „Studies in Neurosecretion".
X. Proc. of the J. Acad.,
XXXIV, 1, 44-49.
5. ENAMl M„ 1958, „Studies in Neurosecretion" . XI. Proc. of the J. Acad., XXXIV,
1, 50-55.
6. LERAY C., STAHL A., 1961, „Le complexe preoptico-neuro-hypophysaire chez
les poisson.s etudie a l'aide d'un nouveau colorant du neurosecretat.
Rec. Trav. St. Mar. End., XXIII, 37, 153-160.
7. MAUTNER W„ 1964, Das răumliche Bild des neurosekretorischen Zwischenhirn
systems und der portalen Hypophysengefăsse von Rana temporaria und
einigen anderen Anuren". Z. f. Zellf., 64, 813-826 .
8. MAUTNER W., 1965, „Studien an der Epiphysis cerebri und am Subcomissura
lorgan der Fr(Jsche". Z. f. Zellf., 67, 234-270.
9. NOLTE A., KUHLMA:NN D., 1964, „Histologie und Sekreti-On der Cerebraldrilse
adulter Stylommatophoren (Gastropoda). Z. f. Zellf . 63, 550-567.
10. NOLTE A., BREUCKER H., KUHLMANN D., 1965, „Cytosomale Einschlilsse und
Neurosekret im Nervengewebe von Gastropoden". Z. f. Zellf., 68, 1-27.
1 1 . NOLTE A., 1965, „Neurohamal-Organe" bei PuZmonaten (Gastropoda). Zool. Jb.
Anat ., 82, 365-380.
12. ROMEIS B., 1948, „Mikroskopi.sche Tehnik". Munchen.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

23 0

LINGNER DAGMAR

Neurosekretion bei Planorbariu$
13. ROHNISCH S., 1964, „Utitersuchungen zur
corneus L. (Basommatophora). Z. f. Zellf, 63, 767-798.
1 4. SANO Y., MASHIMO T., 1965, „On the Polychrome Stain Combined with the
Elastica Staining for the Routine Study of Tissues" . Ok. F. Anat. J.,
40, 565-573.
15. SCHARRER B., 1969 „Neurohumors and Neurohormones : Definitions and Ter
minology". J. N. Vise. Rel., IX, 1-20.
1 6. SCHARRER E., 1966, „PrincipZes of Neuroendocrine Integration" . End. arul.
Centr . Nerv. Syst., 43, 1-35.
1 7. STEOPOE I., 1967, „Citologie, Histologie, Embriologie". Edit. did. ped. Buc.
18. STERBA G„ WELLNER KP., 1963, „Biochemisch e Korrelation der Pseudocya
ninreaktion zum Nachweis von Neurosekret". Die Naturw., 8, 334-335.
19. STERBA G., HOHEISEL G . , 1 965, „Darstellung des neurosekretorischen Systems
der Insekten mit Pseudoisocyanin". Z. f. mikr,-anat. F„ 72 31-48.
20. STERBA G., LUPPA H., SCHUHMACHER U., 1 965, „Untersuchungen zur Funk
tion des kaudalen neurosekretorischen Systems beim Karpfen" . Endokir.
48, 25-39.
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Fig. 1 a, b Aglomerări de neurohormoni sub forma unor granule mari in partea
rostrală secţionări (a) Şi lipsa acestora in partea caudală ei (b) Aspius aspius aspius
(sag., CrHtx-flox., 60 X 16,5).

Fog_ 2 Vas capilar din urofizd. Trachurus medi
terraneus ponticus. (trav., CrHtx-flox., 60 X 6,5)
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OBSERVAŢII ECOLOGICE ASUPRA PONTELOR
DE RANA TEMPORARIA DIN MASIVUL BlRNOVA (IAŞI)
ŞT. VANCEA„
T. BOIŞTEANU•
El. MALCOCI"

In Moldova, broasca roşie de munte (Rana temporaria temporaria)
a fost semnalată pentru prima dată în 1903 de C. K i T · ţ e s c u ( 9) care
o citează din două locaHtăţi. Din 1 903 şi pînă în prezent, nu s-a mai ocu
pat nimeni de a ceastă specie, ni.ci în Moldova şi nici în alte regiuni ale
ţării.
Nici în ce priveşte răspîndirea la noi în ţ.a ră a R. temporaria, datele
din literatură nu concordă. Ran a temporaria este un element euro-est- .
asiatic care împreună cu alte specii de batre.ciene reprezintă o formă
preglacială ce se găsea l·a noi în pliocen şi care în prezent are un areal
disjunct, trăind în Europa şi ţările Extremului Orient.
Rana temporaria este legată de clime reci sau temperate reci ; ex
pansiunea ei spre sud a fost favorizată de scăderea temperaturii în
timpu l ultimei glaciaţiuni ; îndulcirea ul·t erioară a climei a constrîns
populaţiile din zonele su!dioe să se retragă 151pre norid s·au unde a fost
posibil să colonizeze munţii, compensînd astfel, migraţia pe altitudine
cu cea pe 1atitudine care nu s-a putut face. Această ipoteză pare să fie
confirmată de faptul că peste tot în Europa sudică şi centr.ală, Rana tem
poraria ocupă numai zonele de munte.
în faurna noastră, Rana temporaria este o specie stenohigră şi consi
derată de herpetologii români (Kiriţescu 9, Călinescu 4, Fuhn 5, 6) ca
o specie caraoteristică regiunii de munte, unde poate fi întilnită în tot
l anţul carpatic intre 600-2000 m. Toţi autorii citaţi sînt de acord c ă
această specie lipseşte din regiunea de dealurJ ş i cîmpie.
Noi am găsit-o frecvent în pădurile din Podişul Central moldove
n esc la altitudini de sub 1 50 m ( Repedea-Valea Vămăşoaiei) cît şi în
Podişul Inalt al Sucevei. Prezenţa broaştei roşii de munte în regiunea
deluroasă a Moldovei - infirmă concluzia de pînă acum că această
specie este oaracteristică regiunii de munte şi lipseşte din regiunea
dealurilor.
Universitatea „Al. I Cuza" Iaşi, I:.aboratorul de zoologie, Oalea 23 August nr.
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MATERIAL ŞI METODA
Cercetările de faţă au fost făcu.te în 1 965. Din motive independente
de voinţa noastră, rezultatul acestor cercetări le publicăm abia acum.
Mater1alu.l provine din trei bălţi situate pe versantul sud-vestîc al
masivului Bîrnova. BMţile se află la altitudini difer.ite - dar diferen
ţele dintre ele nu sînt mari, încît practic ele pot fi neglij ate.
Din fiecare baltă s-au luat probe săptămînale şi lunare începînd din
ianuarie 1965 şi pînă în octombrie 1 965, pentru studiul factorilor fizico
chimid ai apei.
Probele au fost colectate pînă la 1 m distanţă de mal şi adîncimea
maximă de 1 m. Parametri fizici şi chlmici luaţi în consideraţie se gă
sesc consemnaţi în tabelele anexe ( tab. 1 -9). Analizele chimice s-au fă
cut în laborator, folosindu-se metodele indicate de N. G a v r i 1 e s c u
şi P. P o p o v i c i şi H. S t r a u s s. Au fost determinaţi 8 din cei mai
importanţi indici.
Paralel cu luarea probelor de ·apă în vederea analizei lor în labo
rator, au fost măsurate tempeTatura şi umiditatea aerului şi temperatu
ra a'Pei. De asemenea, s-au urmărit condiţiile în care au fost depuse
primele ponte. Un număr de 1 5 ponte au fost transportate în laborator
- pentru a urmări dezvoltarea ouălor de Rana t. temporaria. Pontele au
fost puse în acvarii cu ar, ă de robinet şi în condiţii de temperatură ce
au variat între 1a0c şi 22 C.
DESCRIEREA BIOTOPILOR
Bălţile din care s-a colectat materialul sînt situate în interi'orui!.
masivului Birnova, şi anume :
Balta nr. 1 , este situată în apropierea drumului j udeţean laşi-Vas
lui, la altitudinea de 89 m. Are o suprafaţă de 45 m2 şi o adincime ce
variază între 20-26 cm. Malurile sînt înalte iar substratul bălţii este ar
gHo-nisipos. Cadrul apei este limitat de o vegetaţie formată din specii
ale genurilor Juncus, Carex, Alisma, Ranunculus, Mentha etc. Distanţa
dintre baltă şi marginea pădurii es•te de circa 1 00 m. Datorită expoziţiei,
balta este tot timpul însorită. Temperatura medie a aerului variază în
tre -3°C şi 23°C (tabelul 1 ) . Temperatura medie cea mai scăzută s -a
înregistrat în luna februarie, fapt ce a determniat menţinerea pGdului
de gheată şi întîrzierea depunerii primelor ponte.
Balta nr. 2, este situată pe acelaşi versant la a1titudinea de 1 04 m.
Are o suprafaţă de 143 m2 şi o adinci me ce variază între 15 cm şi 1 1 0
cm. Balta e ste situată în pădure, din care cauză este slab însorită. Su
prafaţa apei este acoperită în întregime de Lemna. înălţimea malurilor
diferă ; cel nordic şi sudic j oase, celelalte două fiind mai înalte cu
60- 1 00 cm. Alimentarea bălţii , în perioada viiturilor se face prin nord
şi evacuarea prin capătul sudic, care se continuă cu un pîrîiaş perma
nent. Fundul bălţii este acoperit cu un strat de mîl gros de 20 cm peste
care se află resturi vegetale de · aproximativ 30 cm grosime. Descompuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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nerea organică a acestui depozit dă culoarea brună a apei, care indică
o b ogăţie de acizi humici şi un puternic proces de fermentaţie. Tempe
ratura medie a aerului osdlează intre -2,8°C şi 22,8°C. La această
baltă temperatura scăzută din timpul lunii februarie, de:te·rmină menţi
nerea podului de gheaţă pînă la sfîrşitul lunii martie.
Temperatura aerului

!!l

<ii
�

B2
Ba
'.8 1

29.I

19.II

1,5
1,5
1,7

-3
-2,8
-2,5

9. m:
2,05
2,35
2

9.IV
7,26
7
7,7

I

6.V
18,2
18
18,55

Tabel .nr. 1

3.VJ

9.V I I

22,25
22
26,3

9.VIII

23,2
22,8
22,9

3.IX
19
18

21 ,22
19,06
23,8

Balta nr. 3, este situată în apropierea gării Bîrnova la altitudinea
1 1 0 m. Are o suprafaţă de 1 250 m2 şi o adîncime ce variază între 1 060 cm. Substratul este pietros şi acoperit cu un mîl de origine organică.
Malul estic este înalt şi împădurit, celelaite maluri sint' mai j oase. Mij
l ocul bălţii este mai puţin adînc şi este acoperi·t cu o floră tipică de
mlaştină. Apa are transparenţă maximă iar coloritul g alben-brun este
datorit depozitului de frunze moarte - provenit din ve� etaţia din j ur.
Temperatura medie lunară a aerului variază între -2,5 C şi +26,3°C.

REZULTATE
In perioada observaţiilor (Tabel nr. 1 ) temperatura aerului a oscilat
intre - 3° C (în luna februarie la balta 1) şi + 26,3° C (la balta 3) .
Strîns legate de temperatura aerului sînt valorile temperaturii apei
(tabelul nr. 2) care în perioada amintită au vari.al între podul de gheaţă
şi + 23, 1° C. Sub podul de gheaţă la adincimea de 0,5 m, apa prezintă
temperaturi cuprinse între +0,2° C şi 23, 1° C. Menţinerea podului de
gheaţă pînă la sfîrşitul lunii martie a avut drept consecinţă întîrzierea
depunerii pontelor în bălţile 2 şi 3.

.5
(ij
m

B1

B2

Ba

s

I

29.I

I

1,5

2,5

s

g�iaţă

s

a

19.II

ghiaţă

a

a

Temperatura apei la supraifaţă (S) şi în adJnciroe (a)

+ 1 ,8

'f2

I

9.I I I

1.IV

6.V

3.VI

2

5,1

19

20,85

4,96

15,3

2,66

13,2

+ 0,2

1,1

ghiaţă

+2

�2

+0,2

,

9.VII

Tabel nr. 2

9.VI I I

3.IX

23,1

20,l

19

19,55

a1

18,12

15

17,25

19

14,35

13

12,95

12,5

4,06

9,85

1 3,9

15,3

4,9

15,35

1 8,5

20,2

4,73

1 1,8

.14,65

18,1
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De terminarea pH-ului (tabel 3) s-a făcut numai orientativ. Valorile
găsite sînt cuprinse între 6,25 în halita 2 în luna iunie şi 8 în balta 3 în:
aceaşi lună. Carac.teml slab acid al apei din balta 2 se datoreşte pre
zenţei în apă a unei cantităţi mai mari de C02 rezulta·t din descompu
nerile organice, a Hpsei vegetaţiei submerse şi a ocupării oglinzii ·apei:
de Lemna. Bălţile 1 şi 3 conţin apă cu caracter s1'ab alcalin, pH-ul lor
variind în medie între 7 şi 8. In aceste bălţi vegetaţia acvatică este
oauza variaţiei V·alorii pH-ului.

B alta I
Bi

6,5

7,5

6,5

Ba

7,5

7,5

7,5

B3

6,5

6,5

I.IV

9.III

19.II

29.I

pH-ul

7,1 6

7,75

apei
6.V

7,75

7,5

6,75

7,75

7,5

Tabel nr. 3

3.VI

7,5

6,25
8

1 9.Vll

7,5

9.VIII

3.IX
7,5

7,6
7

6,8

7,5

7

7,5

Oxigenul ( tabelul 4). Regimul de oxigen a fost neuniform. Deficitu];
a fost mai accentuat la balta nr. 2 unde limitele de variaţie au fost cu
prinse între 0,78 şi 7,3 1 mgll. Cantitatea mică de oxigen din luna sep
tembrie se datoreşte depozitului de frunzar şi mîl acumulate, substanţă.
organică ce consumă cea mai mare parte de 02.
02
B alta
Bi

B2

Ba

29.I
0,97
4,74

4,81

I

19.11
3,92
7,05

6,87

I

9.III
6,85

7,31

9,35

I

mg/I

ln apa bălţilor

1.IV
7,35

2,89

6,97

Tabelul nr. 4

9.VII

6.V

, 3.VI

6,28

10,19

9,8

4,86

5, 1 1

7,82

3,48

1 ,97

1,34

1 9.VIII
6,93

1 ,52

I

3.IX
3,07

0,78

Din tabelul 1 , rezu1tă că valoarea oxigenului dizolvat creşte în toate
bazinele în hmile ianuarie-martie, ca •apo i să scadă treptat, cu excepţia
bălţii 1 care, datorită procesului de ·înflorire cu fitopla·n cton, oxigenul
continuă să crească şi în aprilie.
Luna mai se caracterizează prin cantităţi mici de oxigen dizolvat„
iar în perioada următoare în balta 2 cantitatea de 02 continuă să scadă
în timp ce în bălţile 1 şi 3 datorită macrofitelor 0 2 creşte spre toamnă_
Substanţa organi că ( tabelul 5) , se găseşte în cantităţi mki şi variază
cu anotimpul. Incepînd cu luna ianuarie cînd cantitatea de substanţă or-
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ganică în balta 1 este 1 8 mg l l,. î n balta 2 şi 3 cantitatea acestora creşte
treptat pînă în toamnă ·atingînd valoarea maximă, de 1 49, 57 mg/I
în balta 2.
Tabelul nr. 5

Substanţe organice mg / 1 în apa bălţilor
B alta

Bi

I

29. I

I

19.II

9.III

I.IV
67,48

27,53

35,5

B2

20,01

27,89

37,72

98,42

B3

24,08

2 1 ,34

48,53

G0,9

18,43

I

6.V

I

3.VI

9.VII

9.VIII

1 17,45

J.29,17

134,18

140,48

149,57

139,02

143,99

90,36

106,53

9 1 ,42

90,58

95,63

I

3.IX

132,44
121,18

Clorurile ( tabelul 6), variază între 3,77 şi 49,28 mg/l, valori care nu
prezintă importanţă deosebi1tă pentru viaţa bazinelor. I n bălţile 1 şi 2,
cantitatea de cloruri este mai mare în perioada viiturilor de primăv.ară
cînd ele sînt aduse de pe versanţi. I n balta 3, clorurile sînt maxime în
lunile cînd apa scade, determinînd o concetraţie în săruri.
Tabelul nr. 6

Ol mg/i ID. :apa bă:lţhl.or

Balta

B1

\

29. I

9,23

6,03

I.IV I
29,69

5,14

3,77

19.II

13,4

9.III

6.V

3.VI

l

9.Vlll

6,11

7,27

8,35
6,29

B2

7,81

6,39

4,97

26,15

4,61

4,52

8,27

8,89

BJ

38,34

37,63

20,94

21,43

14,37

10,01

18,25

49,28

Fosfaţii

.

3 IX

9. V I I

( tabelul nr. 7). Limitele de variaţie fiind cuprinse între 0,8

mg/l pînă la 30 mgll. Pentru apele acestor bălţi, cantitatea de fosfaţi
este crescută ceea ce indică o impurificare. Valorile maxime se întîlnesc

în lunile

martie-aprilie, deoarece substanţa organică în descompunere

este una din sursele de fosfaţi.
Condiţiile din martie-aprilie fav orizează dezv-01tarea unui fitoplan
cton abundent, fapt ce determină scăderea treptată a cantităţii de fos
faţi. Cea mai mică valoare o au fosfaţii, în lunile de iarnă, cînd tempe
ratura scăzută determină o stagnare a proceselor
organică.

de descompunere
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I

19.II

29.I
O,B

4,1

B3

l

B,42

P:i()5 mg /I in apă

9.III

I . IV

20

26,66

17,5

20,66

25

5,01

4,3

B2

I

Tabelul nr. 7

30

I

6.V
20,75
26

I

19,0

3.VI

9.VIJ

13,6

8

16,4

7,8

24,5

9.VIIl
21,60
12,21

9,2

I

3.IX
1 4, 9

9,11

8

Calciu ( tabelul 8) . Primăvara şi toamna cantoitatea de c alciu solvit
prezintă valori mari şi anume 1 05,8 mg/l în luna ianuarie. în lunile ur
mătoare canitita.tea de oalciu scade atingînd valori minime în lunile de
vară.
· Balta 3, datorită poziţiei ei, în afara lizierei pădurii, prezintă un
mers deosebit al Cilntităţii de oalciu.
Amestecul -apei pe verticală în baita 3 în.cepe mai devreme şi datori 
tă con:liţiilor specifice uin acc1\stă . zonă, dezvoltarea fitopl·anctonului
şi a macrofitelor încep e din luna marti e .

Balta

B1

B,

Ba

I

29.1

1 1,9

43,5

1 0 5, 8

I

19. I I
5 1 ,6
19,B

29,5

I

Tabelul nr. B

Ca mg f1 în apă
!J.I I I
7, 16

5,42
1 ,12

I

1 . IV
3,53

4,4

1 0,5

I

6.V
2,15

2,75

18,8

3.VI
6,5

97
,

53,55

9.Vll
5,2

9,6

13,4

9.V I I J
33,6

16,86

14 2

I

3.IX
39,2

25,3

,

Observaţii 1asupra .pontelor de Rana temporaria
Data la ca·re are loc depunerea pontei variază de la an la an, în
funcţie de condiţiile climatice locale, de expoziţia bălţilor etc. In regiu
nea l•aşi, Rana temporaria începe să-şi depună p onta în a 2--a j umătate
a lunii martie, dar există şi cazuri dnd ponta p oa•te fi depusă la sfîrşitul
lunii februarie sau în prima jumătate a lunii martie.
In 1 965, primele ponte găsite au fosit la 1 8. HI, în ba•lta nr. 1 şi erau
de Rana da/matina.
Datorită expoziţiei sud ...vesti ce a bălţii, condiţiile de temperatură în
această baltă şi împrejurimi erau favorabile depunerii p onte'lor.
Temperatura apei la suprafaţă era de + 4°C, iar la fundul bălţii de
1,2°C ; temperatura aerului p e so•l la umbră era de· + s0c, iar la soare
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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de + 6°C. La înălţimeea de 1 ,5 m deasupra solului, temperatura aerului
era de +3,5°C.
Rana temporaria a începUrt să depună ponta în jurul datei de 25. III.
1 965. ln bălţile nr. 2 şi 3, depunerea pontei a avut loc mai tîrziu - după
1 . IV. 1 965, cînd fenomenul a luat aspectul de masă. Astfel, î·n balta nr.
2 la 3. IV s-au putut număra 33 de ponte, iar î.n ba-Ita m . 3, 26 de ponte
de Rana temporaria. Numărul maxim de ponte a fost găsit în ziua de
24. IV. 1 965 cînd în balta nr. 3 s-au numărat 43 de ponte, iar în !Jalta
nr. 2, 47 de ponte. La 25. V. 1 965 în bălţile respective, nu mai exista
nici-o pontă.
ln scopul de a determina .nr. mediu de ouă per pontă, sJa colectat la
9. IV. 1 965 un număr de 1 7 ponte şi anume :
3 ponte din b alta nr. 1 .
2
8
"
"
6
3
"
"

Pontele au fost 1a<luse în Laborator, s-au numămt QUăle la fiecare
şi s-au pus în acvari i pentru a determina puterea de ecloziare, 'În condi
ţiile de laborator (Temp. aerului 20-22°C, t0 apei = 1 8-22°C ; oxigen
2,7-3,8 mg/l ; pH = 7,5-8) .
ln tabelul nr. 9 sînt indicate : numărul total de ouă pentru fiecare
pontă, nr. de ouă eclozate şi neeclozaite ca şi procentele respective.
=

Tabelul nr.
Numărul d e ouă per pontă

�
�
o i:::
<O

Biotop
Balta
nr. 1
Balta

nr.

2

p..

nr.

3

Nr. ouă
neecloz.

1

583

2

1

749

6

2

615

4

'3

...

585

619

3

4

545-- 8 --- 5 53
6

624___630

5

545

8

703--25___ 728

6

10

555

754-- 78 ___ 832

1

416

188

604

4

429 -- 158

487

5

6

c.

Total general
ecloz.

I

neecl.

ouă %
ecloz.

I

I

neecl.
1 ,04

18

98,95

5296

768

86,02

12,97

3677

1661

68,98

31,02

1727

683--25 --685

_
2___336 --480
3

+'

755

----,2,.-643
-- ___15 ___658
-----

•<O

o
Cil i:::
E-i O.
o

---.,51 1____
3
12___523

7

Balta

Nr. ouă
eclozate

9

57

585--49

293

816

592___649
194

634

487
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Numărul total de ouă în cele 1 7 ponte es.te de 10.700, din care 8.253
(77 , 1 3 % ) e clozate şi 2.447 ( 22,45 % ) neeclorete.
Diametrull ouălor variază între 1 ,3- 1 ,9 mm, iar 1a11 înveUşului gelaH
nos între 1 1 ,2- 1 3 mm.
Eclozarea oudl:)l . Eclozarea nu se face în acelaşi timp pentru toate
ouăle din pontă. Există un d·e calaj îrntre ouăle periferice şi cele situate
în centrul pontei. Acest fenomen a fost observiat şi de alţi cercetători
Guyetant (7,8) şi el nu poate fi imputa·t numai temperaturii.
în c e priveşte temperaturile limite în care are loc dezvoltarea în
condiţiile de l aborator, datele din literiatură concordă, limita inferioară
fiind cuprinsă între 3, 3-5°C, iar cea superioară între 24-26°C [Guyetant
( 8 ) Cambar et Marrat (3) ] .
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Ţinînd seama de condiţiile de dezvoltare din laborator, ( t0-aerului
20-22°C şi a apei 1 8-22°C) se cons.tată că durata (viiteza) dezvoltărH
este de 3,6 zile (circa 196 de ore) . Datele noastre concordă cu cele gă
site de Guyetant (7,8) oare dă pentru aceaşi temperatură, o durată de
4 zile. Durata de:z:voltării embrionare ( în zile) este în funcţie de tempe
ratură - fiind cu atît mai lungă cu cit temperatura mediului este mai
aproape de limita inferioară de dezvoltare.
=

MORTALITATEA
Am menţionat deja faptul c ă ouăle situate în centrul pontelor se
găsesc în întîrziere în ce priveşte dezvoltarea în comparaţie cu cele de
la periferie. Aceasta arată că condiţiile de mediu nu sînt a·celeaşi pentru
toate ouăle din masa ponitei. Ouăle aflate la suprafeţa pontelor au schim
buri gazoase mai bune cu exteriorul, decît cele situate în centrul pontei.
lntîrzierea în eclozarea embrioni1or este însoţită de o mort•a lita•t e
variabilă - C·are depinde de mai mulţi factori intre care trebuie men
ţionat, temperatura mediului, schimhuri'le ga:z:oase, starea fizică a pon
telor etc. Se ştie că ouăle dintr-o pontă nu sînt lipite unele de altele ci din contră există între învelişurile lor gel·a tinoase nişte canalicule
intercapsulare foarte fine (Savage, 10). C î nd ponctei.e cad la fundul cris
talizorului, cum este cazul în condiţii de temperatură coborîtă sau şi
alte cauze, eclozarea embrionilor situaţi la periferia pontei, rece ca în
velişurile gelaitinoase să cadă (să se aglomereze) la centrul pontei, obli
terînd canaliculele intercapsulare. In asemenea împrejurări, embrionii
de la centrul pontei se găsesc în condiţii de dezvoltare mai puţin favo
rabile dedt ce i de la periferie. Aşa se explică probabil, prncentul ex
trem de ridicat de ouă neeclozate a pontelor nr. 4 din baltta nr. 2 şi a
pontelor nr. 1 , 2, 3, 4 şi 6 din balta nr. 3 în condiţiile de laborator.
Desigur că nu numai temperatura sau condiţiile de oxigenare sînt
responsabile de această mort·aHtate aproape în masă, dar ar putea să
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fie şi lipsa de fecundare a ouălor pe reare noii nu 1am putut-o sibabili
la data colectării pontelor.
Nu a m putut urmări şi direct în natură cum se desfăşoară eclozarea
embrionilor.
Observaţiile noastre s--au mărginit doar la stabilirea datelor cînd
are loc depunerea pontelor, a locului de depunere şi a amplasării pon
telor. î n ce priveşte Rana temporaria se poate afirma că ea îşi depune
ponta în aceleaşi locuri - an de âl1
, în ape puţin adînci ( în apropie
rea malurilor - mai rar spre centrul bălţi i ) , aflate sub influienţa directă
a variaţiunilor zilnice a temperaturii. I n natură, durata eclozării embri
onilor - din momentul depunerii pontei variază între 1 0-20 d e zile, în
împrejurimile Iaşului, în funcţie de condiţiile climatice ale lunilor mar 
tie şi aprilie.
Dezvolta.reia ouălor .în diferite bălţi nu e:ste influenţată de va
riaţiile de temperatură zilnice - deoarece nu se constată nici accele
rarea nici întîrzierea eclozării embrionilor ca urmare a a·c -estor variaţii
termice zilnice. In bălţile cu un număr mare de ponte, c u volum limitat
de apă, mortalitatea este ridicată, ca urmare a îngrămădirii pontelor pe
un spaţiu relativ restrîns. Cînd pontele sînt dispuse izolat sau în mase
mici, mortalitatea este scărută sau chiar nulă. La aceasta trebuie să
menţionăm şi faptul că în natură, suprafaţa bălţilor chiar cînd sînt de
întindere mică, este în permanenţă brăzdată de mici valuri, care fac ca
pontele ce plutesc s ă fie uşor mişcate. Ouăle situate la periferie fiind
mai bine aerate şi încălzite eclozează mai repede decît cele din interio
rul pontei, dar datorită agitaţiei uşoare a suprafeţei apei de către vînt,
învelişul gelatinos nu mai cade peste ouăle din centru şi deci oblitera
rea canaliculelor intercapsulare nu are loc, iar mortalitatea este m ică
sau chiar inexistentă.
-

CONCLUZII
Observaţiile ecologice făcute asupra pontelor de

Rana temporaria

în laborator şi ocazional în natură - arată că :
- eclozarea embrioni'lor este în funcţie de temperatura mediului
ambiant, că m ort·a litatea ridicată a ouălor unor ponte, se da.toreş,te nu
atît temperaturii cît mai ales lipsei de oxigen, ca urmare a imobilizării
totale a pontei sau paate Hpse� de fecunditate a ouălor.
I n condiţiil e naturale de dezvoltare a pontelor, vintul j o acă un
�

rol important, în deplasarea pontelor prin producerea de curenţi slabi,
care aerează apa la suprafaţă şi creează astfel condiţii mai bune d e res
piraţie a embrionilor situaţi în centrul pontelor, în acelaşi timp facilitea
ză îndepărtarea învelişurilor gelatinoase după eclozare.
- Fluctuaţiile temperaturii zilnice nu favorizează nici viteza nici
întîrzierea dezvoltării embrionilor în natură.
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LES OBSERVATIONS ECOLOGIQUES SUR LES PONTES DE RANA
TEMPORARIA DU MASSIF BIRNOVA (IASSY)
Resume
Les observations ecologiques faites sur Ies pontes de Ran a temporaria dans le
labortoire et occasionnellement dans le nature montrent que :
- l'eclosion des embryons est en fonction de la temperature du milieu
ambiant, qu e la mortalite elevee des oeufs d'une ponte est due non tant â la
tEmperature mais surtant au manque de l 'oxigene comme suite a l 'immobilite
totale de la ponte, du peut-etre au manque de fecondite des oeufs.
Dans Ies conditions naturalles du developpement ds pontes le vent joue un
rOle important dans le deplacement des pontes en produsiant des faibles courents qui
aerent la surface de l'eau, en creeant ainsi des meilleures conditions de respirations
pour les embryons situes au centre, des pontes, et ne meme temps en fac!litant
l'elognement des enveloppes gelatineuses apre l'eclosions.
Les fluctuations des temperatures journa! ieres ne favorisent ni la vitese n i la
retardement du developpment des embryons dans la nature.
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HIBERNAREA LA ŞOP!RLA DE IARBA (LACERTA TAURICA
TAURICA PALL. 1831)
MIHAI CRUCE-

Hibernarea .c onstituie o formă specială de adaptare a animalelor la
modificările sezoniere a condiţiilor de existenţă şi în particular a tem
peraturii.
Datele e Xistente în literatură pentru diverse specii de şopîrle se re
feră mai ales l1a momentul intrării şi ieşirii din hibernare ( 1 , 2, 3, 6) ;
foarte puţine lucrări (4, 5, 7,) se ocupă de hibernar.ea propriu zisă.
Ne-am propus să stabilim pentru şopîrla de iarbă (Lacerta taurica
taurica) : factorii de mediu care determină intrarea şi ieşirea din hiber
nare, plasarea hibernaculelor, condiţiile din timpul hibernări i ; şi efectul
perioadei de hibernare asupra compoziţiei numerice a populaţiei.
MATERIAL ŞI METODE
ln cîmp observaţiile privind hibernarea au fost efectuate pe nisipu
rile Obedeanu ( j ud. Dolj ) , între anii 1 967- 1 97 1 , asupra 72 de exemplare.
Datele asupra temper·aturii aerului şi solului ( la suprafaţă, la 5, 20, 40,
80 şi 1 00 cm ad încimc) în lunile octombrie-martie, au fost diate de staţiu
nea meteorologică Işalniţ.a.
S-a notat, în fiecare primăv.ară şi toamnă, data ieşirii sau intrării
în hibernare a indiv·izilor marcaţi prin tăierea degetelor, l ocul, ·adincimea
de hibernar·e . şi temperatur·a corpului. In anii 1 969-1 970 şi 1 970- 1 97 1,1 s-a
urmărit numărul de indivizi din aria cercetată ( 800 m2 împărţiţi în pătrate
de 2 X 2 m), - care au intrat şi care au ieşit din hibernare.
In laborator, s-a s·tudiat modifioarea activităţii şopîrlelor la tempe
raturi coborîte în perioada hibernării, precum şi rezistenta la frig a 6
indivizi - testată în cutii metialice cu termometru de minimă şi maximă.
Universitatea Cooioiva, Fac. de Şl Naturale.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

244

MIHAI CRUCE

REZULTATE ŞI DISCUŢII
1 . INTRAREA IN HIBERNARE
a. Timpul intrării în hibernare.
Stabilirea în timp a perioadei de intrare în hibernan� s-a bazat p e
observaţii zilnice asupra a 1 9 indivizi în anul 1 969- 1 970 şi 2 3 d e indivizi
în anul 1 970- 1 97 1 , marcaţi într-o supl.1araţă de 800 m2, de pe nisipurile
Obedeanu.
Rezultatele apar în fig. 1 . Primii indivizi intră în hibernacule la 2 1 .
I X în 1 969 şi l a 30 I X î n 1 970. I n 1 969, 63 % din şopîrle încep hibernarea
N

20

0 1969

ffiHl 1970

15

20

I()

10

���-=�....!:1::1:1-3��--'
�
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.Kl

Fig. 1 Intrarea în hibernare a
şopîrlei Lacerta taurica pe ni
sipurile Obedeanu : ordonata numărul de exemplare ; absci
sa = decadele lunilor septembrie, octombrie, noiembrie.

in a 3-a decadă a lunii septembrie, iar î n 1 970 63 % din şopîrle încep
hibernarea în prima . decadă a lunii octombrie. Ultimii indivizi intră în
adăposturile de iernare la 28 X 1 969 şi 23 X 1 970.
Intervalul între începutul şi sfîrşitul intrării în hibernare este de
aproximativ o lună. Diferenţa între cei 2 ani de cercetare- privind a
4,8) . Deşi fe
cest interval - este de 1 0 zile, fiind sigură statistic (t
melele intră în hibernare înaintea masculilor, diferenţele nu sînt sigure
statistic (t
1 ,02) . Termenele de intrare în hibernare sînt însă diferen
ţiate statistic semnificativ (t = 2,48) la adulţi faţă de tineri - aceştia
îşi încetează ultimii activitatea ( 1 , 3 ) .
Am efectuat observaţii în acelaşi scop ş i pe indivizi d e p e nisipurile
Geormane în ( stînga Jiului) şi pe nisipurile de la Izvoarele (j ud. Mehe
dinţi) . Am constatat că între termenele de intrare în hibernare în diverşi
biotopi, există diferenţe care pot să varieze cu 2 săptămîni mai devreme
sau cu două săptămîni mai tîrziu.
=

=
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b. Factorii ce influientează intrarea 1n hibernare.

Temperatura aerului. Este dificil de a stabili precis nivelul tempera
turii care impune hibernarea, datorHă p e de o parte indivizilor şi pe de
altă parte temperaturilor care scad inegal.
Primii indivizi încep hibernarea la valori medii ale t0 aerului, cu
prinse între 1 0, 1 - 1 5,4u ; iar ultimii indivizi intră în hibernare între
- ,,,pr,;I sol.
-- 20 cm
- 1.r- ""° t:m
-o- fOO crn
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Fig. 2 Temperaturile medii ale solului
în perioada hibernării (anul 19691970) ordonata = tO medie, abscisa Lunile de hibernare (septembrie-aprilie).

s

o

"'

"

,..
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A

Fig. 3 Temperaturile medi i ale solu
lui în perioada hibernării (anul 1970l971), ordonata = tO medie, abscisa
Lunile de hibernare (septembrie-aprilie).

1 0,3 şi 1 2,3° ( tabelul 1 ) . Putem considera că, în momentul în care t0 aeru
lui coboară sub 1 0° şi se menţine la acest nivel 2-5 zile, începe hib€r
narea.
Temperatura suprafeţei solului care declanşează intrarea în hiber
nare a primilor indivizi, are valori medii cuprinse .între 1 2,4- 1 7°. Ultimii
indivizi intră în adăposturi cînd t0 solului are valori între 1 0,2 şi 1 0,9°,
sub 1 0° şopirlele nu se mai întîlnesc la sprafaţa solului.
Nu am găsit diferenţe semnificative între temperaturile aerului şi
solului în cei doi ani de activitate, de atei concluzia că aceiaşi tempera
tură poate declanşa intrarea în hibernare.
Temperatura subsolului. Citind temperatura medie a solului la dife
rite adîncimi în perioada septembrie...a p rilie ( fig 2 şi 3) , putem face ur
mătoarele observaţii ştiind că minimul voluntar tolerat este 1 0°, iar mi
nimul letal - 2° ( 4,5) :
- şopîrlele pot rămîne în adăposturi la adîncimi de 20 cm în lunile
septembrie şi octombrie ;
- în luna noiembrie cea mai mare parte din şopîrle pot tolera tem
peratura de la 20 cm în sol, restul încep să coboare spre adîncimea
de 40 cm.
Alţi factori. Vremea ploioasă sau numai înaurată grăbeşte intrarea
în hibernare, dacă persistă cîteva zile. Nu am putut stabili o corelaţie
între luminozitate şi umiditate pe de o parte şi intrarea în hibernare pe
d e altă parte.
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2. PLASAREA HIBERNACULELOR.
ObservaţiHe efeotuate între anii 1 967- 1 97 1 au arătat că şopîrlele de
.iarbă nu fac deplasări spre aşa zise locuri de hibernare, deoarece îşi au
hiberna.culele plasa.te cMar în spaţiul vita l în care se desfăşoară activi
tăţile curente. Hiberna'C.ulele sînt plasate Ia baza dunelor de nisip, pe
·versantul sudic al acestora. Nu putem vorbi de existenţa unor puncte de
.intrare obligatorii în hibernacul , dar se poate observa tendinţa de gru
Pare
a hiber.naculelor (pe marginea unei gropi săpa•te la baza unei dune)
.
şi posibilitatea ca a-celaşi individ (d" 1 3} să folosească 3 ani consecutiv
..acelaşi hibernacul.
Ca poziţie hibernaculele sînt plasate sub tufe de arbuşti, rambleul
.de cale ferată, sau cînd au poziţie superficială se dispun între sistemul
radicular al unor plante de nisip, sau al pinilor şi salcîmilor plantaţi pe
panta sudică a dunelor. In acest din urmă caz şopîrle'l e intră în h iber
nacule prin galeriile rozătoarelor, pe oare le pot folosi dacă au fost p ă
răsite de constructorii lor.
Adîncimea de iernare, după H. Sain1-Girons ( 5) pentru lacertileni
din sudul Franţei, este între 20-40 cm. Noi am descoperJt 1 2 hibernacule
la adîncimi între 20-80 cm. Din acestea 4 erau situate la 20-30 cm adîn
. cime, fiind ocupa,t e de indiv·izi tineri (j uvenil.i sau indiv-izi de 1 an) , iar
în celelalte 9 plasate între 30-80cm, am găsit indivi�i adulţi. Şopîrlele
erau aşezate în hibernacule cu oapul în j os, şi cu corpul în poziţie ±
arcui1ă, cu membr-ele anterioare sub trunchi, iar cu cele posterioare spri
j inite pe laturile adăpostului (poziţii similare iau în terarii - la tem
peraturi ± scăzute - şi animalele captive) .
In hibernacule am găsit numai i ndivizi solitari ; ca un argument
şopîrlele marcate au apărut primăvara fiecare din puncte plasate în
1ocuri diferite.
In terariu imediat cum temperatura scade sub 1 0°, şopirlele se com
portă diferit 9rupînc.hi -�e cite 3-4 la un loc, ridicînd în acest fel tempe
ratura corpului.
Ca hibernator comun, într-un singur caz la 30 cm adîncime am găsit
-alături de o şopîrlă, 1:1n �neliv i d tinăr de Bufo viridis.
3. -CONDIŢIILE CLIMATI CE DIN TIMPUL HI BERNĂRII.
Fig. 2 şi 3 prezin1tă condiţiile de temperatură din timpul hibernării
şopirlelor. Temperaturile din hi.b ern acule scad cu apr·oximativ 3-5°, pînă
la sfîrşitul lunii decembrie. Zăpada chiar mai puţin abundentă din lunile
.decembrie-martie, creează un strat izol·ator care împiedică scurgerea
.căldurii di.n sol, cu toată temperatura scăzută de la suprafaţa solului.
In lunile decembrie-februarie, hibernaculele se află între 40-80 cm
•(uneori chiar 1 00 cmj adîndme ; astfel la 1 5 XII 1 970, am găsit 2 şopîr
le femele la 60 cm a<lîncime - t0 solului fii.nd de 1 0,2°, iar t0 corpului
Hind de 1 0°. La 22 1 1 97 1 , am găsi't o şopîrlă femelă la 80 cm adîncime
,unde t0 solului era de 1.0,8°, iar t0 corpului era de 10,2°.
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lama, izoterma de 0°, pe nisipurile Obedeanu corespunde la 30 cm
adîncime. Deasupra acestei limite în lunile decembrie-februarie, tempe
r.atur.a solului atinge adesea m inimul letal - 2°. Şopîrlele au fost găsite
în această perio1adă la adîncimea de 35-80 cm, unde temperatura are
valori între 4-8°. Este deci foarte p osibil ca şopîrlele să se mişte cătreN
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Fig. 4 Ieşirea din hibernare la
şopirla Lacerta taurica pe ni
sipurile Obedeanu : ordonata =
numărul de exemplare ; abscisa
- decadele lunilor martie, aprilie ş i mai.

profunzimea solului pentru a evita temperaturile scăzute, astfel ca în
hibernacul temperatura să fie de peste 3°.
Experimental în cutii de tablă cu capac perfor:a.t , am încercat în luna
decembrie 1 970 rezistenţa la ger a 6 indivizi : 2 masculi, 1 femelă şi 3·
j uvenili. Femela a murit la - 1 ° după prima zi, masculii au rezistat 4.
zile la -2°, iar j uvenilii au rezistat 2 zile la -2,9°. Animalele stau
imobile înainte de a muri, ultimele mişcări le fac la 2°.
4. I EŞIREA DIN HIBERNARE.
Timpul ieşirii din hibernare.
Primii indivizi (marcaţi în anul anterior) ies din hibernare ( fig. 4)
la 23 III 1 970 şi 5 IV 1 97 1 . In anul 1 970, 60 % din şopîrle au ieşit l a
suprafaţa solului în prima decadă a lunii aprilie ; i a r î n anul 1971 57,8 % din şopîrle ies din hibernacule în a 3-a decadă a lunii aprilie.
Ultimii in divizi ies din adăposturi la 1 3 IV 1 970 şi la 23 IV 1 97 1 .
Intervalul într e apariţia l a suprafaţa solului a primilor şi a ultimilor·
indivizi este de aproximativ 20 de zile. Trezirea mai timpurie din hiber
na:re a masculilo.r faţă de femele este diferenţiată semnificativ statistic
(t = 3, 1 0) .
Studiul termenelor d e începere a activităţii ş i î n alţi biotopi : Geor
mane, Izvoarele, arată că ieşirea din hibernare v ariază cu o săptămînă.
m ai devreme sau mai tîrziu.
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b. Factorii ce influienţează ieşirea din hibernare.
La temperatura aerului cuprinsă între 1 0,2 şi 1 2,8°, ş opîrlele încep s ă
· se trezească din hibernare. V1ari aţiile anuale ale t 0 aerului, ne determină
să nu considerăm acest fiactor ca indicator al ieşirii şopîrlelor din hiber
nare. Ca regulă generală, primii indivizii nu apaT în prima zi cu t0 aeru
:te (sub 1 0°) decît cele care provoacă intrarea în hibernare.
Temperatura suprafeţei solului, la care apar primii indivizi este de
1 2- 1 5° ; ultimii indivizi ies din hibernare între 1 3-20°. Uneor·i apariţia
,primilor indivizi, are loc la temperaturi ale suprafeţei solului, mai scăzu
te ( sub 1 0°) <lecit cele care provoacă intrarea din hibernare.
Tempera tura subsolului. Primăvara timpuriu deşi temperatura medie
.a aerului şi a supr.afeţei solului are valori scăzute pînă la 6°, se observă
o creştere treptată a temperaturii solului între 30-50 cm adîncime. Prin
creşterea temperaturilor în apropierea suprafeţei solului, zona cu tem
peraturi minime se deplasează spre profunzimea solului.
In 2 hibernacule, unul la 20 cm iar celălalt la 30 cm adîncime, în
primele zile ale lunii aprilie 1 97 1 , t0 solului era de 9,5 şi respectiv 1 0°,
i ar temperatura corpului era de 1 0,9°. Pentru Lacerta viridis se dă ca mi
nimum tolerat pentru ieşirea d in hibernare temperatura de 8-9° în hiber
nacul ( 5 ) .
Apariţia foarte timpurie a şopîdelor pe nisipurile Obedeanu se p oa
te expl!k.a pr1in aceea că odată cu creşterea temperaturH aerului l•a în
ceputul primăverii creşte şi fluxul de aer caid către h ibernacule, în l ipsa
la suprafaţa nisipului a unui strat p rotector de humus sau de frunze.

Alţi factori.
Zilele însorite de la începutul primăverii (intensitatea radiaţiilor
luminoase este în medie cu 20.000 luxi mai mare decît toamna ) , grăbesc
ieşirea şopîrlelor din hibernare.
Ploile dese din prima decadă a lunii aprilie (anul 1 970) au determi
nat ieşirea în masă a şopîrlelor la suprafaţa solului. Ap1a care pătrunde
în bibernacule trezeşte mai repede animalele ; temperatura apei de
ploaie este suficient de ridicată pentru a provoca creşterea temperaturii
solului ; mai mult decît atit, apa de ploaie umezind solul îl face ş i mai
.bun conducător de căldură.
5. DURATA HIBER ARII.
Din tabelul 1, se vede că durata medie a hibernării vari1ază între
1 72 şi 2 1 0 zile la masculi ; 1 53 şi 202 zile la femele; ; şi 1 75-2 1 3 zile l a
j uvenili ( p e nisipurile Obedeanu ) .
Durata hibernării pe sexe, este nediferenţi,ată semnificativ între
masculi şi j uvenili (t = 0,84) ; pe cînd la femele hibernarea cu 2 săp
tămîni mai lungă faţă de masculi, este diferenţi1ată semnifkativ statis
tic (t = 2,50) .
Considerăm că momentul intrării în hibernare, nu afectează tre
zirea din hibernare a masculilor, în schimb la femele există o corelaţie
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între intrarea mai devreme în hibernacule şi ieşirea mai tîrzie din hiber
nare. Probabil că tineretul şi masculii care hibernează în straturile mai
superficiale ale solului (între 20-40 cm), sint expuşi la variaţiile extreme
ale temperaturii, ceea ce stimulează ieşirea lor mai timpurie din hiber
nacule. Femelele hibernează la adîncimi ceva mai mari (30-80 cm) ;
fiind ferite de fluctuaţiile de temperatură ele vor ieşi din adăposturi mai
tirziu.
·6. EFECTUL HIBERNĂRII ASUPRA POPULAŢIEI.
Datele prezentate in tabelul 1 şi fig. 1 şi 4, arată că mortalitatea
adulţilor, în perioada de hibernare nu depăşeşte 20 % , fiind mai mică
decît la tineret unde procentul de indivizi care au pierit în urma hiber
nării este de 28-42,9 % .
Cauzele care determină mortalitatea crescută a j uvenililor în urma
hibernării sînt : ·amplasarea hibernaculelor la adincimi mici în sol ;
pirderi fa greutate (peste 25 % ) mai mari decît la adulţi şi mai ales.
lipsa de experienţă în alegerea adăpostului p otrivit de iernare.
Condiţiile mai dificile de hibernare din iarna anului 1 969/ 1 970, au
determinat o creştere uşoară a coeficientului de mortalitate, compara-.
tiv cu iarna anului 1 970/ 1 971 , deşi diferenţa nu este semnificativă sta
tistic ( t = 1 ,23) .
CONCLUZII
1 . Intrarea în hiţ>ernare, începe în a 3-a decadă a lunii septembrie
şi continuă pînă în prima decadă a lunii aprilie, la : 1 0°t aerului şi 1 0,21 0,90 t0, suprafeţei solului. Pe nisipurile din stînga Jiului în lunile sep
tembrie şi octombrie şopîrlele rămîn în adăposturi la 20 cm adîncime ;
iar în luna noiembrie încep să coboare la 40 cm adîncime.
2. Hibernaculele sînt plasate în spaţiul vital al şopîrlelor, sub : tufe
de arbuşti, sistemul radicular al unor plante de nisip, la adîncimi care·
variază între 20-80 cm ( pentru tineret şi masculi hibernaculele sînt mai
superficiale - 20-40 cm, comparativ cu femelele - 30-80 cm) .
3. In hibernacule am găsit numai indivizi solitari. Intr-un singur
caz alături de o şopîrlă, am găsit ca hibernator comun un individ de
Buio viridis.
4. In timpul iernii şopîrlele se mişcă către profunzimea solului, pen
tru a evita temperaturile scăzute, astfe l ca în hibernacul temperatura.
să fie de peste 3°. Experimental j uvenilii au rezistenţă la ger ( - 2,9°) ,.
. mai ridicată ca cea a adulţilor.
5. Ieşirea din hibernare, începe în a 3-a decadă a lunii martie şi ti
ne pînă în a 3-a decadă a lunii aprilie, la : 1 0, - 1 2,8° t0 aerului şi 121 50 t0 suprafeţei solului. Ridicarea şopîrlelor la suprafaţă este declanşată
nu de t0 aerului ci de temperaturile din sol care scad în profunzime şi.
cresc către straturile superficiale.
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6. Durata hibernării la masculi ( 1 72-2 1 0 zile) şi la tineret ( 1 75-2 1 3
.zile) este mai mare c:u aproxima tiv 2 săptămînl faţă d e femele ( 1 53-202
.z ile ) . Aceasta p entr u că [emelele intră mai devreme şi ies ma.i tirziu d.i n
l 1ibernact:.1€ situate la adîn:cime mai mare.
7. Mortalitatea în timpul hibernării este mai ridicată la tineret
\ comparativ cu adulţi) datorită : amplasării hibernaculelo r la adîncimi mici în sol ; p i erderilor mari în greut<a te şi lipsei de experienţă în alege
reac adăpostului potrivit de iernare.

THE HIBERNATION IN THE GRASS LIZARD
LACERTA TAURICA TAURICA PALI;.

Summary
The onset of the hibernation is in the third decade of the month of December
· and it is CQntinuing un to the first decade of the month of October, the air tempe
rature being of lOo and that of soil surface of 10,2-10,9°.
The hibernation seats are situated in the life space of the lizard under shrub
bashes, the radice system of some sand plants at a depth which varies betwee-n
20-28 cm (for the males the hibernations seats are more superficial 20-40cm, in
"COmpordson with the females 30-80 cm) .
In the h ibernation seats I fond solitary individuals only în ar case beside a li
zard was an individual of Bufo viridis.
During the wi nter th e lizards move toward the soil depth în order to avoid
the Jower temperatures so that i n the hibernation seats the temperature be over
·3°. Experimentally the juvenile are more re-sistent in the cold (-2,300) fhan the
adults.
The emergence of hibernation begins in the third decade of the month of
March and follows upto the third de-cade of April a the 1 0,1-12,So air temperature
and 12-158 soil surface temperature.
The length of th e hibernation is in juvenils and males with two weeks Ion
ger than in females, before these have earlier the onset and later the emergence
from the h ibernations seats.

The mortality during. the hibernation is higher in j uvenils (in comparison with
the adults) due to : the location of hibernation seats which are more superfical
in soii, the big loses in body weight and the experience Jack in the selection of
.adecuate hibernation seats for wintering.
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Tabel nr. 1

DURATA H IBERNARII .ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA EFECTIVULUI
POPULAŢIEI LA ŞOPIRLA LACERTA TAURICA
Perio ad a

B iotop

'de

hibernare.

1 969-1970

Nisipurile

Obedeanu.

1970-1971

- >Cii
.,,. _

><

�

�>
Q�

d'c!
tineri
c!<J

Q�

tineri

Karl Marx

nr.

,

DURATA HIBERNARII

Intr. in hibernare

Nr.

in.div.

(5
7
7
8
8
7

!Data

24
21
30
4
30
10

IX- 5 X
IX-30 IX
:IX-28 X
fX-16 !X

IX-12 : X
X-23 X

Ieşire din hernare
Nr. ,

Data

indiv.

4

6

5
7
8
4

23
30
2
5
10
15

2, BACAU - ROMANIA
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II -13
IV-14
IV-21
IV-23
IV-23

IV
IV
IV
IV
IV
IV
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CERCETARI ASUPRA AVIFAUNEI RlULUI TROTUŞ
ŞI UNELE EFECTE ALE POLUARII
CATALIN RANG•

Intrudt păsările din Transilvania şi Carpaţii Meridionali au fost mai
amănunţit studiate în comparaţie cu cele din Carpaţii Răsăriteni, se p oa 
te constata, la cei din urmă, existenţa unor zone aproape albe.
Pentru porţiunea nordică a Carpaţilor Răsăriteni Luzecki (3, 4, 5, 6,
7), Munteanu (8, 9, 1 0, 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 .8) , Papadopol ( 1 9, 20) şi
Paşcovschi ( 22, 23, 24) au dat numeroase date.
Mai la sud de bazinul rîului Bistriţa însă, cu excepţia unor date pen
tru Cotul Vrancei, Munteanu ( 1 7), bazinul rîului Uz, Rang (27, 28) şi a
munţilor Gurghiu, Paşcovschi ( 2 1 ) nu a fost publicat nimic.
Lucr,area de faţă prezintă o schiţă avifaunistică a v ăi i rîului Trotuş,
ca rezultat al observaţiilor efec•tuate pentru cunoaşterea avifaunei din
bazinul mijlociu al rîului Siret.
Afluent ail rîului Siret, Tirotuşul străbate Carpaţii Orientali în direc
ţi.a NV-SE pe o distanţă de aproximativ 1 50 km.
Izvoa.rele sale se află la marginea nordkă a munţilor Ciucului, pe
care i i separă d e munţii Tarcăului. In aval de ·Oraşul Tîrgu Ocna înso
ţeŞte marginea sud-vestică a cu1mii Pietricica vărsindu-se în rîul Siret
lingă oraşul Adjud.
Vegetaţia văii este diferenţiată pe sectoare, în funcţie de forma
ţiunile mari de relief ce le străbate. I.n zona montană chiar pînă în luncă
coboară molidul cu infiltraţii ale fagului. Frecvent pot fi întîlnite ani
nişuri de luncă.
In porţiunea mijlocie pot fi întîlniite făgete şi gorunete, iar pe lingă
aninişuri şi asociaţii de sălcii.
Pentru zona inferioară, caracteristice sînt formaţiunile de cătină
roşie şi t-a maricete care continuă apo i cu cele din valea Siretului. Lunca
propriu-zisă e alcătuită din plop alb, cu săkiişuri şi aninişur.i de luncă.
In tot parcursul rîului s-au făcut observaţii între localităţile Brus
turoa.sa şi Adj ud. Intrucît porţiunea cuprinsă între Brusturoasa şi izvoare
Muzeul de Ştiinţele Naturii, Karl Marx .

nr.

2, Bacău
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cuprinde o zonă relativ uniformă, montană, considerăm că datele pre
zenta.te sînt va1abile pentru toată lungimea rîului.
Cercetările au fost făcute între anii 1 965- 1 97 1 , deci la citva timp
după apariţia puternicilor centre industriale locale iar o comparaţie faţă
d e situaţia avifta.unistică anterioară nu este posibilă d in lipsă de lucrări
pentru acest sector.
REZULTATELE OBSERVAŢIILOR ŞI DISCUŢII :
In p erioada cuprinsă între anii 1 965- 1 97 1 au fost identificate un nu
măr de 1 1 3 specii de păsări, iar datele culese apar inserate într-un tabel
pentru înrtreg anul. Cu excepţia unor speci i observate rar şi numai în
unele luni, în rest s-au putut stabili p erioadele în care speciile respec
tive se menţin în zona cercetată precum şi situaţia lor fenologică.
Ţinînd cont că unele specii pot ap·a rţine mai m ultor categorii avife
nologice, în această zonă, enumerarea lor s-a făcut pentru fiecare cate
gorie în parte. Astfel, pentru toitalul de 1 1 3 specii identificate 43 sî:nt
sedentare-era.o tice, 49 oasq::> e ţi d e vară, 1 2 oaspeţi de iarnă şi 32 specii
exclusiv de .pasaj (vezi tabelu l general) .
Considerăm însă ca întîmplătoare, pentru zona respectivă, apariţia
unor specii ca de exemplu : Ardea cinerea, Egre tta garzetta, ·Ixobrychus
minutus.
Menţionăm pentru valea Trotuşului ca probabil printre ultimele
exemplare apărute pe aki pe Aegipius m o nac hus căzut la momeli otră
vite în anul 1 958 lingă satul Cornăţel, exemp1ar ce s-a mai păstrat na
tura.lizat la muzeul din oraşul Adj ud.
Am menţionat că nu s-a putut face o comparaţie cu situaţia avifau
nistică din perioada anterioară apariţiei complexelor industriale, car e
au dus la poluarea destul de -accentuată a apei şi atmosferei, reducînd
simţitor condiţiile favorabile de viaţă ale păsărilor. In cursul cercetărilor
întreprinse am constatat c ă în amonte de aceste zone numărul spedilor
de păsări î-ntîlnite este de 1 04, în timp ce în aval numărul }or este abiia
66, fapt care atestă, în parte cel puţin, gradul de poluare a apei ce se
scurge la vale şi nu oferă condiţii optime păsărilor de apă şi ţărmurale,
In mod normal numărul de specii ar trebui să descrească odată cu
creşterea alhtudinii, fapt care în situaţia rîului Tro.tuş nu se remarcă.
Cele 66 de specii menţionate în zona inferioară au fost indentificate in
porţiunile unde pădurea c oboară mult p înă în apropierea ape i Trotuşu
lui, mărginind o serie de pîraie afluente.
Lunca propriu-zisă a Trotuşului unde mai cuprinde zăvoaie, datorită
poluării nu oferă oonaiţii favorabile de viaţă pentru unele păsări. Pen
tru a concretiza cele afirmate, dau ca exemplu rezultatul unei observaţii
din luna octombrie 1 97 1 în lunca Trotuşului, lîngă Căiuţi (timp însorit,
fă·r ă vînt) ; observaţia s-a făcut între orele 1 4 - 1 7 pe o suprafaţă de apro
ximativ 30 ha. acoperită cu plop, salcie şi un desiş apreciabil de cătină.
In aceste condiţii au fost notate numai speciile :
,
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Dendrocopos major
( 1 ex.) , Anthus sp.
( 1 ex.) , Parus major
( 2 ex.) şi Passer montanus ( 8- 1 0 ex.) , cele mai numeroase de'Ci.
Ne_,arn aştep<tiat ca într-un astfel de teren să surprindem un pasaj
abundent de specii din genurile : Phyllos"Copus şi Turdus, ceea ce nu s-a
remarcat.
De asemenea, se poate constata şi în tabel doar apariţia întîmplă
to.are a dtorva specii <le talie m ij locie sau mare ( ca de exemplu : Ardea
cinerea, Egretta garlefta, Ixob1ychus minutus etc) legate d e găsirea
hranei în special în mediul ave.atic.
In timpul cercetărilor au fost identi.ficate în perioada de cuibărit un
număr de 92 de speci i d i ntre care 78 sînt clocitoare, în zonă fiind găsite
în lunile mai-iulie fie clocind, fie transportînd hrană puilor. Considerăm
ca interesante de menţionai în această zonă pe : Falco Tinnwiculus, Te 
-

-

trastes bonasia, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Scolopax rusticola,
S treptopelia decaocto, Caprimulgus europaeus, Merops apiaster, Regulus
regulus, Saxicola rubetra, Pyrrhula pyrrhula, etc .
Trebuie remarcate ca păsări mai rar intîlnite în acest teritoriu spe
ciile : Emberiza hortulana şi Monticola saxatilis. Pentru p orţiunea su
perioară a rîului, prezenţa speciei Serinus serinus, lingă localităţi în pe
rioada de cuibărit, j ustifică părerile că ea tinde să ocupe întregul ter_i
toriu locuit din zona montană ( 22) .
CONCLUZII
ln i ntervalul a 7 ani de observaţii pe valea rîului Trotuş, au fost
ide·ntiffoate un număr de 1 1 3 specii aviene aparţinind la 37 f.amilii" şi 1 4
ordine.
Dintre acestea printre 'c ele 92 specii care au fost întîlnite în perioa
da de clocit trebuie subliniate ca apariţii deosebite pentru acest teritoriu
sp-eciile : Monticola saxatilis, Emberita hortulana ş i Serinus serinus.
Dat fiind numărul mare a speciilor clocitoare faţă de numărul rela
tiv mic de spedi de pasaj (32 specii) putem considera că valea Trotuşu
rni nu se numără printre arterele de migraţie importante, ci este doar
un c uloar pe care cir<:ulă speciile ce cuibăresc în zonele mai înalte, sau
afluenţii mai mici din partea superioară a rîului, respctiv din zona ma
sivelor Ciucului şi Tarcăului.
Este cunosceut faptul că păsările, daitorită mobilităţii foarte mari oferite
de zbor, pot părăsi uşor zonele nefavorabile trăgînd astfel într-un fel
un prim semnal de alarm ă faţă de apariţia unor condiţii schimbate.
Putem afirma, de asemenea, că utilizarea nechibzuită a otrăvii in
combaterea dăunătorilor, a dus la rărirea considerabilă a răpitoarelor
cu pE.ne şi avem toate mo tivele să credem că exemplaru� de Aegipius
monachus mort în anul 1 958 lîngă CornăţeJ. a fost p rintre uiliimele clin
această specie apărută aici, probabil, dacă speda respectivă nu se va
redresa în viitor
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Este posibil că un studiu complex al tutror grupelor de animale pe
v•alea Trotuşului, mai ales tn zona poluată, .ar putea elucida consecin
ţele pe care poluarea le p oate avea pentru ansamblul faunistic.
Lucrare realizată în laboratoorul de zoologie al
Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău.

RECHERCHES SUR L'AVIFAUNE DE LA RIVIERE TROTUS ET QUELQUES
EFFETS DE LA POLLUTION
Resume
Le travrul present les resultats des -0bservatiens efectuees pendant de 7 ans sur
la vallee de la riviere Trotuş.
Ont ete identifies un nombre de 1 13 espeoes, quelles, grâce â leur repartition
inegale sur toute la vallee, montrent que la pollution a un effet indesirab ile dans
cette region.
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STUDII ŞI COMUNICARI
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I

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA AVIFAUNEI
COLINELOR TUTOVEI
AUREL PAPADOPOL*
CATALIN RANG•

Zona colinară a Tutovei fac e parte din Podişul Central Moldovenesc
şi este situată între rîurile Siret la vest, Bîrlad la est şi Rahova ( afluient
al rîului Bîrlad) la nord, la sud terminîndu-se cu Piemontul Nicoreştilor.
Caracteristica acestei zone din punct de vedere fizico-geografic
este aceea că toate colinele şi dealurile din care este formată, variind
între altitudini j oase de 50 m pînă la altitudini maxime de 200-400 m,
rar mai înalte (pină la 556 m = dealul Coloneşti), sînt dispuse în gene
ral, mai mult sau mai puţin paralel. Aceste coline şi dealuri, cuprind
între ele văi mai mult sau mai puţin adînci, brăzdate de la nord spre
sud de numeroase rîuri şi mai ales rîuleţe - peste 20 la număr - ce
izvorăsc din aceste coline şi se varsă majoritatea in rîul Bîrlad, iar
citeva în Siret. In afară de zonele limitrofe, estică şi vestică, j oase,
constituite din văile rîurilor Bîrlad (cu şesul Bîrladului) şi Siret (cu
şesul mai îngust şi cu un caracter mai accentuat de luncă împădurită) ,
zona sudică a acestor coline, brăzdată d e văi mai adînci şi ceva mai
largi, care se deschid spre şesul Bîrladului în cea mai mare parte, dau
reliefului un aspect variat, destul de accidentat şi net deosebit de zona
nordică a colinelor respective, limitate de coasta Rahovei, care se în
tinde de la Vaslui spre vest şi nord-vest, mărginind rîul cu acelaşi
nume (Rahova). Spre deosebire de partea nordică a Colinelor Tutovei,
bogată în izvoare, pîraie şi rîuri în partea lor incipientă, partea sudică
se termină în zone depresionare joase, cu altitudini minime (ex. şesul
Bîrladului ) , adesea inundabile în timpul ploilor abundente şi viiturilor,
terenuri bogate în mlaştini aluvionare, bălţi mărunte şi lunci umede cu stufărişuri şi ierburi, sau pe alocuri cu sălcii etc - care sub aspect
avifaunistic constituie sectoare favorabile pentru v iaţa numeroaselor
păsări acviatice, în parte clocitoare, dar mai ales în trecere ( de pasaj );
şi chiar pentru păsările de iarnă. Acestea din urmă poposesc în unii ani
îndelung în aceste sectoare, deşi nu lipsesc nici în celelalte, dar sînt
Muzeul de Istorie Naturald "Grigore Antipa", Şoş Kiseleff nr. 1 , sector I, Bucureşti
Muzeul de Ştiinţele Natw-iil, str. Karl Marx 2, Bacău
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A. PAPADOPOL ŞI C. RANG

inai reduse numeric, unele dintre ele pînă la apariţia condiţiilor accen
tuate de îngheţ şi zăpadă mai abundentă.
Temperature medie anuală este de + 9°C ( + 7°C la
umbră şi
+ t 1 °C la soar·e) ; media minimă înregistrată este .de -4°C ( în luna ia
nuarie) şi media maximă + 20°C ( în luna iulie) . Precipitaţiile variază,
avînd o medie iaproximativ de 450-550 mm ; şi au loc iatît ploi toren
ţiale şi averse, cit şi ploi de durată cu burniţă ( în general toamna) , care
fac să se menţină atît o umiditate relativ mare cît şi un nive l mediu
destul de ridicat al apelor, inclusiv al celor stătătoare, sau o umiditate
relativ permanentă a văilor şi zonelor în general j oase, cu sectoare
umed e caracteristice.
Vegetaţia este variată şi în multe cazuri deosebirile de la un loc
la altul sînt în strînsă legătură şi cu variaţiile reliefului, cu numeroase
pante, cu sectoare abrupte, văioage săp·ate de torenţi, iar pe alocuri
şi cu terenuri mai mult sau mai puţin erodate şi degradate de alune
cări de straturi, cu caracter de islazuri. Intreaga zonă se caracterizea
ză printr-o alternanţă de suprafeţe forestiere, în care predomină stejă
retele, carpenul, dar apare şi fagul, apo'i j ugastrul, cireşul teiul ş.a.,
coniferele lipsind in general, afară de unele sectoare reduse cu astfel
de arbori plantaţi . In ce priveşte fagul, el predomină in zonele de pan
tă înclin ată, mai ales cele cu expunere nordică, cum se găsesc spre
rîul Rahova şi zonele învecinate etc. In general predomină pădurile
de amestec, în care domină adesea stejarul, gorunul, carpenul, apoi fa
gul, teiul, ulmul etc., precum şi alte specii asociate, fără să lipsească
nici păducelul, măcieşul etc ; iar pe unele suprafeţe mai mult sau mai
puţin degradate, cu carac ter de islazuri, se află deseori şi întinderi mai
mici sau mai mari de porumbar, liziere cu cătină şi pe alocuri cu bozi,
acoperind mici suprafeţe, sporesc şi mai mult variaţiile terenurilor ş i
co.nstituie un plus d e condiţii nu numai păsărilor clocitoare, dar ş i celor
care sînt î·n trecere sau venite pentru iernare. Culturile agricole şi
livezile, apoi zonele viticole numeroase, sînt alte sectoare favorabile
pentru un mare număr de specii atît arboricole cit şi de tufişuri şi bos
chete, sau terestre ; iar în locurile în care astfel de zone viticole sînt
mărgi nite de perdele de salc îmi, de diverse culturi ori de păşuni care nu rar cuprind în perimetrul lor cîte o zonă aocidentată, o vale de
torent sau un curs de pîrîu cu malurile mai abrupte şi adincite - apar
complexe de c ondiţii care fac să se afle asociate sau cuprinse în peri
metrul respectiv, specii de păsări cu adaptări variate. Pe lingă acestea,
fie pentru hrană, fie în trecere poposind temporar, apar şi alte specii
din zone învecinate, dind în felul acesta aspecte particulare dinamic i i
zilnice s a u pentru intervale mai scurte d e timp.
Pentru Podişul Central Moldovenesc lucrările de orniitologie sînt
puţine şi în majoritate publicate în ultimul deceniu : C. M â n d r u
( 1 1 ) , . ( 1 2) , A. P a p a d o p o l ( 1 8) , A. P a p a d o p o l-C. M â n d r u
(22) , C. R -a n g (23) , (24), ( 25) , C. Ş o v a-C. R a n g (28) , în rest re
ferindu-se la zone învecinate ( 1 4) , ( 1 5), ( 1 6) , ( 1 7), 1 9) , (20), ( 2 1 ) , mai
nordice, sau mai sudice. Lucrările mai vechi, foarte puţine, cuprind nu
mai enumerări de specii în general, fără prea multe aprecieri de denhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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sitate şi looaUzări mai precise : C z i h a c (5) ; i ar cele publioate mai ales
în legătură cu începuturile Muzeului de I storie Naturală din laşi, re
prezintă de asemenea liste sumare, care pot indica în primul loc si
tuaţia speciilor mai comune în Moldova, pe lingă începuturile preocu
părilor de ornitologie muzeistică.
In privinţa Colinelor Tutovei, de care n e ocupăm în prezenta
l ucrare şi .c are este un prim studiu de ansamblu, bazat pe o serie de cer
c etări efectuate într-un şir de mai mulţi ani de către cei doi autori, unul
pentru zonele mai nordice ş i estice, celălalt pentru restul terenurilor la
care ne referim, am încercat a sintetiza daitele adunate pentru un total
de p ste 200 specii de păsări, sistematizate în tabloul general, încît în
m od succint să €Xiste o bază de plecare şi comparativ ă pentru studii
ulterioare. De aceea, multiplele laturi care ar fi putut găsi abordarea în
cele ce urmează, vor fi numai enunţate, în legătură cu speciile mai im
portante, urrnînd ca în lucrările vitioare, pe baza analizelor comparate
ale aspectelor avifenologice a.nuale, a unor condiţii ecologice carac
teristice acestei zone - legate de diferitele specii sau grupe ecologice
- să fie dezvoltate o serie de observaţii şi prezentate în mod mai
amănunţit.
Ţinînd seama de configuraţi.a fizico-geografică a zonei cercetate,
de zonele învecinate, spre vest subcarp atice şi carpatice, străbătute de
migratoarele ce urmează drumul carpatic, iar spre est de şesul Bîrla
dului in mod special, frecventat de alte numeroase migratoare, inclusiv
păsări " oaspeţi de iarnă" care ajung şi mult mai spre sud ; iar sub as
pect ecologic existînd o mare varietate de biotopi şi mai ales micro
biotopi - fiecare colină, fiecare rîu sau pîrîu prezentînd a specte carac
terisHce - este lesne de imaginat posibilitatea tratării largi şi sub as 
pecte multiple a diferitelor elemente din componenţa avifaunei res
pective.
Deoarece lucrările ornitologice citate nu s e ocupă nici măcar în
mod tan.g.enţial de cea mai mare parte a acestei zone, rămasă astfel
necercetată pînă în prezent, cercetările efectuate şi prezentarea acestor
prime rezultate constituie o concretizare a intenţiei autorilor de a um
ple un gol de mult resimţit, în legătură cu cunoaşterea avifaunei noas
tre din toate zonele ţării.
1. PRNIRE DE ANSAMBLU ASUPRA AVIFAUNEI DIN ZONA CO
LINELOR TUTOVEI ; ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI DINAMICA FENOLO
GICA A PASĂRILOR IDENTIFICATE.

In baza cercetărilor noastre, care au început din anul 1 962, şi s-au
desfăşurat din ce în ce mai sistematic în ultimii ani, au fost identificate
in to.tal 201 specii de păsări - reprezentînd 55,83 % din totalul avifau
nei din ţara noastră - prezentate în tabelul general !al avifaunei
Colinelor Tutovei. în ordine sistematică, cu indÎloarea tipurilor de
faună cărora aparţin, densităţii relative şi categoriile după criterii fe
nologke-sezo.niere. Menţionăm că, unele specii clocitoare nesigure, au
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

266

A. PAPiADOPOL ŞI C. RANG

fost notate cu semnul ? ; iar în coloana privind situaţia speciilor şi elec
tivelor care nu clocesc în zonă, semnele pentru indicarea pasaj ului şi
cele pentru păsările de iarnă, trecute la speciile clocitoare, arată dacă
acestea sînt migratoare, deci „ oaspeţi de vară" sau dacă rămîn total ori
parţial în timpul iernii în zona respectivă.
I. DUPA APARTENENŢA LA DIFERITELE TIPURI DE FAUNA, din
totalul de 20 1 specii identificate pînă în prezent în zona Colinelor Tu
tovei, un număr de 95 specii aparţin tipului european ( E ) , reprezentînd
47,26 % ; un număr de 37 specii aparţin tipului transpalearctic (Tp), re. prezentînd 1 8,400/o ; 25 specii tipului siberian (S), reprezentînd 1 2,44 % ;
1 6 specii tipului arctic ( A), reprezentînd 7,98 % ; 1 7 specii tipului mon
gol (Mo), reprezentind 8,460/o ; 9 specii tipului mediteranean (M), repre
zentînd 4,48 % ; 1 specie tipului chinez ( Ch), reprezentînd 0,490/o ; şi 1
specie tipului tibetan de faună (Ti) , reprezentînd 0,490/o (grafic fig. 2)r
deci sub aspect zoogeografie remarcîndu-se predominanţa speciilor eu
ropene, urmate de cele socotite transpalearctice (care depăşesc zona
palearctică) şi siberiene, tipurile de faună ale orientului îndepărtat
fiind cel mai slab reprezentate în general, doar prin cite o specie.
II. DIN PUNCT DE VEDERE FENOLOGIC-SEZONIER, păsările din
zona cercetată, cu indicarea numărului de specii la fiecare categorie,
se împart astfel (a se vedea şi graficul fig. 3) : 1 ) păsări sedentar-eratice,
care clocesc în zona cercetată, totalizează aproximativ 43 specii ; 2) .
păsări migratoare, care clocesc în zona respectivă „ oaspeţi de vară",
totalizează 79 specii ( cele nesigure nu au fost socotite) ; 3). păsdri ex
clusiv de pasaj, migratoare din zonele nordice, care trec peste zona
cercetată de noi primăvara şi toamna, totalizează 55 specii ; 4). păsă1i
nordice care iernează în zonă „ oaspeţi de iarnă", integral sau parţial,
totalizează aproximativ 20-23 specii (care apar cu regularitate in fieca
re iarnă, în număr variabil ca efective) ; 5). păsări din zona montană
care iernează în zona cercetată, totalizează aproximativ 8- 1 0 specii, în
funcţie de condiţiile anuale ; 6) . TOTALUL SPECIILOR CLOCITOARE
în zonă = 1 22 ; 7). TOTALUL SPECIILOR NECLOCITOARE identificate
în zonă
79 ; între acestea un număr de 6 specii sînt apariţii întîm
plătoare sau neregulate (Pelecanus onocrotalus, Mergus serrator, Loxia
curvirostra, Bombycilla garrulus, Plectrophenax nivalis etc) .
Dintre speciile rare, declara.te „monumente ale naturiiu în primul
loc, cităm 4 specii : Pelecanus on ocrotalus (care au ajuns, zburînd peste·
şesul Bîrladului şi apoi i n zona Rahovei, p înă la Vaslui
1 6- 1 7 oct.
1957, ca şi la alte cîteva date ce nu le putem menţiona cu precizie, toate
în timpul toamnei) , Egret ta garzetta, destul de frecventă în unele peri
oade de pasaj , mai ales pe la bălţile din lungul şesului Bir1adului, iulie
august în special ( 1 969), deci în deplasări er,atice în epoca post-nupţială
şi posibilă să şi clocească pe alocuri în zona mai sudică a Colinelor
Tutovei ; Corvus corax, specie clocitoare încă destul de frecventă şi se
dentar-eratică, legată mai ales de pădurile cu arbori înalţi, chiar dacă·
nu sînt prea întinse, dar mai depărtate de zonele mult circulate ; şi
Bubo bubo, în general rară, găsită atît în unele păduri compacte de pe·
pante, unde are condiţii favorabile de clocit, cit şi în terenuri degradate;
=

-
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cu maluri abrupte lutoase, mai ales învecinate cu mlaştini ş i bălţi ( ex .
în sectorul nordic al zonei, î n lungul Rah9vei etc), lra P.inceşU ( 25.1 . 1 970) ;
"Şi desigur pot s ă mai apară ş i alte specii, însă întinderea zonei cercetate n-a permi.ts identificarea lor încă.
.

III. SUB ASPECTUL -HRANEI ŞI RELAŢIILOR TROFICE, CA ŞI DIN
.PUNCT DE VEDERE AL IMPORTANŢEI ECONOMICE, păsările i d entifi
c ate în zona cercetată, se pot împărţi astfel : a) . SUB ASPECTUL HRA
NEI : 1 . păsări cu regim de hrană carnivor ( care consumă în general
hrană animală) : specii carnivore de tip răpitor ( de zi şi de noapte) apro
ximativ 24, cu regim parţial ihtiofag aproximaitiv 25 spec ii, insectivore
din diferite grupe (Cllaradriiformes, Piciformes, Coraciformes, rek şi Pas
-seriformesJ forminJ majoritatea d e 1aproxima.tiv 1 1 6 speoii, oare cons

tituie şi cel mai mare număr de elemente naturale de combatere a dău
nă;t orilor agriculturii şi silviculturii, alături de unele specii de răpitoare
ele z i şi d� Strigiformes etc, ; 2) . păsări cu regim de hrană domin ant
sau maxim vegetal ( s.eminţe, fructe, diferite plante terestre sau acva
tice etc), mai ales Anseriformes, Rallidae şi, unele Passeriformes, tota
lizînd aproximativ 35 de specii, la care se adaugă şi cele cîteva specii
de Galliformes (Perdix perdix, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus),
importante cinegetic, apoi Grus grus etc ., care mă1r esc numărul la cca.
40 specii. Cîteva specii sînt cu regim omnivor, în special unele Cor
vidae între care Corvus corax şi parţial Corvus corone etc., avînd şi
regim necrofag, în măsura în care găsesc cadavre în ours de descom
punere, în unele cazuri acestor sp ecii asociindu-se şi Pica pica şi mai
rar Corvus frugilegus. Desigur nu putem omite păsările care au regim
de hrană mixt, multe la număr întrucît, maj o ritatea speciilor consumă
o hrană vari•ată - respectiv cele cu regim d e hrană .animală consumă şi
vegetale, iar cele cu regim dominant vegetal, consumă şi hrană anima
l ă - numeroase specii granivore şi frugivore, cu precădere c a adulţi,
hrănesc puii cu hrană animală (larve şi insecte) şi numai în ultimă
instanţă, cînd aceştia sînt dezvol taţi, trec la hrana vegetală caracteris
tică ( multe Passeriformes, Rallidele în parte, apoi unele Limicole c a :
Philomachus pugnax, Numenius arquata, Pluvialis apricaria şi P. squa
tarola, Gallinago gallinago etc., speciile genului Turdus, Sylvia, Mus
cicapa etc., primăvara şi mai ales toamna, primele chiar cu regim ma 
lacofag şi frugivor accentuat ş.a.), a·stfel încî.t stabilirea unui număr,
-chiar cu aproximaţie, este destul de dificilă şi de relativă.
DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPORTANŢEI ECONOMICE, trebuie
să subliniem de la început că, peste 3/4 (750/o) din totalul celor 20 1 spe
cii de păsări identifica.te în zonă sînt utile sub diverse forme agricul
turii , silviculturii, sau sub aspect cinegetic, la acestea di111 urmă adău
gindu-se încă cca. 18 specii. Restul d e cîteva specii sînt relativ " neu
tre " ( foloasele aduse echivaUnd mai mult sau mai puţin cu unele pa
gube pricinuite, cum sînt cele cu regim parţial ihtiofag etc) ; şi numai
un număr foarte redus ( cca. 3 specii) considerate „ răpito.are " , sînt in
general dăunătoare, dar ele sînt î.n acelaşi timp destul de rare ( unele în
curs de rărire şi mai accentuată din diferite cauze ne locale) , aşa încît
nu reprezintă o problemă cît de cit alarmantă, iar în plus şi acestea au
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un grad variabil de utilitate prin distrugerea selectivă a exemplarelor
slabe, bolnave etc., în primul rînd, evHînd contaminarea efectivelor şi
deci indirect dezechili'brul b iologic în perioade de apariţie a unor boli
(·viroze, parazitoze etc.) .
PASARILE DE INTERES CINEGETIC, c e p o t fi val orificate prin vî
nătoarea sportivă, şi se valorifică mai frecvent în epooile corespunză
toa.r e, sînt în număr aproximativ de 34. Dintre acestea mai căutate sînt :
Anatidele (cu cca. 1 2 specii mai frecvente), Rallidele (Fulica a tra mai
ales), Columbidele (Columba palumbus, Columba oenas şi m ai ales
Streptopelia turtur), apoi Phasianidae (mad .ales Coturnix cotumix şi pe
alocuri Phasianus colchicus), iar dintre celelalte grupe : Gruidae (Grus
grus rar) , Charadriiformes (Scolopax rusticola, Gallinago gallinago
etc.) ; şi mai rar cocoşar ii (Turdus pilaris ş.a.) .
IV. C!TEV A CONSIDERENTE DE ORDIN ECOLOGIC. Relieful acci
dentat, cursurile de apă numeroase, cu diferite tipuri de lunci, zonele
agro-viticole şi forestiere, păşunile şi islazurile stepice de podiş, văioa
gele umede şi înierbate sau cu sălciişuri, numeroase bălţi mărunte î n
general ş i iazuri etc, terenurile degradate c a ş i sectoarele cu maluri
abrupte pe alocuri, alcătuiesc biotopi şi microbiotopi, biocenoze şi eco
sisteme variate, în care avifauna se află în raporturi numerice şi de
asocieri specifice foarte diferite - incit un studiu ecologic zonal, im
pune pe lîngă cercetări minuţioase şi de durată, un spaţiu vast de p re
zentare - ceea ce nu ne-am impus în prezenta lucrare, care aşa cum
am anticipat, este o prezentare generală cu cîtev.a consideraţii suc
cinte de diverse profile.
- FORMAŢIILE FORESTIERE, foarte variate, mai ales pădurile cu
stejăriş şi amestec de alte esenţe foioase, multe cu vegetaţie de sub
arborete şi ierboasă abundentă, sînt populate de majoritatea speciilor
de păsări arboricole şi de tufişuri, între care : Garrulus glandarius, Pica
pica, Corvus corone sardonius, Turdus merula, Turdus philomelos, Lus
cinia Juscinia pe -alocuri şi Luscinia megarhynchos (în sudul zonei), Den
drocopo5· major, Dendrocopos medius, Jynx torquilla, Phoenicurus Phoe
nicurns, Muscicapa striata, Fringilla coelebs, Oriolus oriolus, Cocco
thraustes coccothraustes, Corvus corax (în sectoare cu arboi înalţi, go
runi etc) , i·ar la liziere cu subarborete bogate, mai ales la p oalele ver
santelor învecinate cu zone umede (deseori cu sălcii etc) : Picus canus,
Picus viridis, Parus major, Parus caeruleus şi destul de des Parus palus
tris. Şi prin păduri, dar mai ales la pilcurile izolate cu boschete şi tu
fişuri marginale, mărginite de spinării şi pornmbar (Prunus spinosa) , de
bosch ete de măcieş (Rosa canina) etc, pe lingă alte specii comune, se
află în număr mare : Sturnus vulgaris, Lanius collurio şi Lanius minor
icterina mai rară, în general în locurile mai j oase, Carduelis chloris,
Carduelis carduelis, Acanthis cannabina (mai .a les la Uzi.ere de salcîm i
[Robinici pseudacacia), cu amestec de ulm (Ulmus campestre) ş.a.]. La săl
ciile bătrînt: (Salix) ui şi in livez i cu pomi fructiferi şi în numeroasele gră
dini care mărginesc aşezările umane, pe lingă Carduelis carduelis, se
:află în număr mare Sturnus vulgaris, Lanius co/Jurio şi Lanius minor
Fringilla coelebs, Picus canus, Dendrocopos mafor, Dendrocopos minor
.
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(rare în general), Carduelis chloris, Passer montanus (care clocesc şi
între pietrele care ulptuşesc unele puţuri sau fîntîni). Coloniile de Cor
vus frugilegus, compacte in multe locuri, sînt amplasate fie la liziere,
mai ales de salcîmi, fie la formaţiile forestiere restrînse, adesea la mar
ginea ur;.or aşezări etc.
- !N ZONELE VITICOLE ŞI !NVECINATE, pe lingă Lanius collu
rio şi Lanius minor, cînd sînt mărginite de perdele de salcîmi, se gă
seşte fre·::,·ent Emberlza hortulruw şi destul de des Emberiza citrinella ;
iaT pe la boschetele şi i-erbăr·i ile înconjurăto·are Emberiza calandra. A:n
thus ·c.ampestris apare in mod frecvnt în zonele de silvo-stepă, mai ales
pe islazuri şi în lungul drumurilor de pe părţile s_uperioare ale coline
lor, deseori păsă-rile fiind văzute poposind pe arborii izolaţi sau de la
marginile pădurilor, sau pe sol. Aceste zone sînt apoi fn�cventate, după
epoca de reproducere, de Stumus vulgaris, Oriolus oriolus, Turdus me
rula (care cercetează şi pîkurile de bozi (Sambucus ebu/us}, sau se as
cund în tufele de cătină şi porumbar) . în timpul pasajului de toamnă
astfel de locuri sînt cercetate şi de specii ale genurilor Phylloscopus,
Sylvia, Ficedula, Muscicapa etc ; iar în timpul iernii de diferite Passeri
tormes (Turdm pilai is, Carduelis carduelis, Acanthis cannabina, Frigi
la montifringilla, Emberiza citrinella, Emberiza schoeniclus, ş.a.)., unele
în număr de sute sau chiar mii de exemplare, în trecere pentru căuta
rea hranei, care se desfăşoară în cea mai mare parte pe mirişti şi pe
păşuni, islazuri necultivate şi locuri degradate sau de alunecare etc .
- ZONELE DE STEPA, foarte variate şi ele, reprezentate prin isla
zuri naturale, păşuni semicultivate şi cultivate, terenuri de pîrloage, apoi
diferite formaţiuni torenticole, cu sau fără curgeri de apă, ş i zonele
cultivate cu plante mărunte, sînt frecventa.te de multe specii, mai ales
pentru hrană, însă avînd şi specii clocitoare tipice ca : Oenanthe
oenanthe, care în aceste terenuri, spre deosebire de zonele dobrogene
mai stîncoase, clocesc în diferite găuri şi crăpături lutoase, deseori în
vechile deschideri lărgite ale galeriilor de . popîndăi (Citellus citellus)
şi alte specii. Unde malurile abrupte sînt mai înalte şi mai aproape de
apă, clocesc şi Riparia riparia, în mici colonii, apoi A thene noctua, Fal
co tinnunculus, Passer domesticus etc. Tot în malurile lutoase clocesc
în colonii adesea importante Merops apiaster, care după creşterea pui
lor colindă lizierele pădurilor şi mai ales pilcurile de arbori, unde po
posesc zile întregi şi-şi caută hrana în zboruri repetate.
Semnalăm, ca unul din locurile interesante pentru zona de cuibărit
a speciei Ciconia nigra, de la care am văzut primii pui slab zburători
încă din anul 1 947, sectorul de la sud de rîul Rahova, unde sînt păduri
compacte cu amestec mai abundent de fag. Aceeaşi zonă este intere
santă şi pentru Bubo bubo, care deşi rară, a fost semnalată în mai multe
locuri din terenurile în discuţie, mai ales în porţiunile dese ale unor
păduri, care se termină la baza colinelor cu văi bogate în desişuri de
salcie şi pe alocuri de stufărişuri. Peste tot unde sînt bălţi cu întinderi
ceva mai mari de stufăriş, mărginite şi de lund umede, se află Fulica
atra, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, mai rar Crex crex şi Porzana
porzana. I n luncile împădurite şi mărginite de bălţi cu sălciişuri şi stuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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fării, ale rîurilor Bîrlad, Siret, Rahova şi altele, clocesc Anatidele men
ţionate în tabel, apoi diferite Ardeidae, şi au locurile de hrană nume
roase Ciconia ciconia, care au cuiburi în interiorul unor aşezări şi pe
lingă acestea. Tot aceste zone umede sî1nt, primăvara şi toamna, locurile
de trecere şi popas pentru un mare număr de migratoare acvatke, în
luna sept embrie fiind obse·rv.ate şi mici grupe de Gavia arctica, chiar în
zbor, spre seară, care apoi poposeau pe apele respective. Remarcabi.lă
este şi migraţia diferitelor specii de Charadriiformes, între care V anellus
vanellus în număr mare de sute şi mii de exemplare uneori ( considera
te în ansamblul unui teren) se văd mai ales pe şesul B.î.rlaid ului, în unii
ani şi după mij locul lunei decembrie. La sfîrşitul !unei octombrie şi mai
ales în noiembrie, se remaocă trecerile masive de Anser albifrons, An
ser erythropus ( rare în general), ale căror stoluri se văd deopotrivă ziua
cît şi spre seară, ori se aud succesive în timpul nopţii.
Iarna, pe lîngă aspectele caracteris.Uce, cînd pe zonel.e deschise
circulă mari stoluri de păsărele (Carduelis carduelis, Aca n this canna
bina, Fringilla montifringilla, Emeriza citrinella, Emberiza calandra, apoi
Carduelis spinus pe alocuri) , adesea c u efecti'Ve de mii de exemplare,
sporite cu cele venite din zone mai nordice, se remarcă şi stoluri de
Turdus pilaris, Turdus iliacus (pînă la apariţia condiţiilor aspre) , Tur
dus viscivorus etc ; iar pe la liziere şi islazuri cu tufişuri şi boschete, se
văd singuratice Lanius excubitor, care postaţi lingă „ mişune" (=dep ozi
tele de hrană ale speciei Mus musculus spicilegus) prind şi consumă ast
fel animale, devorîndu-le după ce le-au fixat pe spinii plantelor spi
noase (Prunus spinosa etc:) . Buteo buteo şi mai ales Buteo Jagopus
staţionare pe arborii lizierelor sau cei izoLaţi, întregesc peisajul cu si
luete!� lor ; iar cîr<lurile de Alauda arvensis, grupurile de Galeria cris
tata şi stolurile ele Fringilla montifringilla poposind temporar pe .a rborii
izolaţi de pe crestele colinelor, completează tabloul aviafaunistic de
iarnă, spre a ne rezuma numai la aceste aspecte.
CONCLUZII

Ca prime concluzii ce se pot formula, în încheierea acestui studiu
de ansamblu asupra avifaunei Colinelor Tutovei, menţionăm : 1 ) . Carac
terul foarte variat al terenurilor, care determină o dinamică cu multi
ple aspecte în toate epocile anului, mai ales că zona este în d rumul
multor specii de pasaj şi în primul loc a celor care urmează calea de la
est de Carpaţi. 2). Numărul mare de specii clocitoare ( 1 22), din care nu
mai 43 specii sînt sedentar-eratice, arată condiţiile favorabile de clocit,
caracterul ecologic diversificat al terenurilor cercetate. 3). Necesitatea
continuării cercetărilor, mai ales din punct de vedere ecologic, pentru
punerea în evidenţă a celor mai caracteristice relaţii între populaţiile
diferitelor biotopuri şi ecosisteme, inclusiv a celor trofice, diferite pe
alocuri de cele din alte zone ale ţării. 4 ) . Estimarea unor efective clo
citoare, pentru cunoaşterea aprofundată a avifaunei şi completarea
datelor cu detalii asupra momentelor de apariţie a diferitelor specii de
pasaj - primăvara şi toamna - a intervalelor de staţionare în zonă ş i
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a efectwelor care vin pentru iernare, prin estimări cantitative cores
punzătoare.
5). Studiul de faţă constituie prima prezentare a ansamblului avi
faunei din această zonă, aproape total ne cercetată anterior, deci el
este o bază de comparaţie şi în acelaşi timp o primă evidenţă a păsă
rilor, care va putea fi întregit prin lucrările ulterioare, raportate în pri
mul loc la tabloul general cu cele 201 specii citate (semnul ? indică
speciile care nu au putut fi semnalate cu certitudine pînă în prezent,
deşi sînt unele indicii, urmînd a fi reccmfirmate ulterior) .
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE L'AVIFAUNE
DES COLLINES DE TUTOVA
Resume

Sur la base des recherches effectuees pendant plusieurs annees dans la zone des
Collines de Tutova, comprise entre les rivieres Siret (ouest), Bîrlad (est), Rahova
(nord) et la Plaine du Siret Inferieur (sud), les auteurs presentent pour l a premie
re fois l'ensemble de l'avifaune respective, totalisant 201 especes. On presente dans
quelques courts chapitres : Ies types de faunes auxquels appartiennent les especes
identifies ; Ies principaux groupements avipheno!ogiques, avec l'indication du nom
bre des especes pour chacune d'elles (en vue de quoi on a egalement effectue deux
graphiques fig. 1 et 2) ; quelques considerations sur les gropues et les relations tro
phiques, dans les grandes lignes ; l'importance economique des especes, evalues selon
Ies connaissances qui en existent ; quelques considerations d'ordre ecologique, sur
tout dans le but d'un premier contact avec certa.ins aspects plus importants et de
localisation eco!ogique de certaines especes plus oommunes - avec quelques men
tions liees ă la dynamique saisonniere.
Les conclusions revelent la contribution realisee et la necessite de continuer les
recherches, surtout du point de vue ecologique, en vue d'aprofondir les connais
sances avifaunistiques de la zone investiguee et de 1a dynamique des oiseaux sous
tous les aspects (inclusivement !'aspect quantitatif).
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AVIFAUNA DIN COLINELE TUTOVEI
TABLOUL GENERAL
cuprinzind speciile de păsări identi!icate în zona Colinelor Tutovei

Nr.
crt.

Den u m i re a

Situaţia
ispeciiJor
şi e!ectivelor
care nu
clocesc în zonă

speciilor

1 . Gavia stellata stellata Pontoppidan, 1863
2. Gavia arctica arctica L., 1758
3. Podiceps ruficollis ruficollis Pallas, 1764
4. Podiceps n igricollis nigricollis C. L. Brehm, 1831
5. Padiceps cristatus cristatus L. 1758
6. Pelecanus onocrotalus L., 1758
7. Botaurus stellaris stellaris L„ 1758
8. Ixobrychus minutus minutus L„ 1766
9. Nycticorax nycticorax nycticorax L„ 1 758
10. Ardeola rallo1des Scopoli, 1769
1 1 . Egretta garzetta garzetta L „ 1 766
12. Ardea cinerea cinerea L., 1 758
13. Ardea purpurea purpurea L., 1766
14. Ciconia ciconia ciconia L., 1758
15. Ciconia nigra L., 1758
16. Anser anser anser L., 1758
17. Anser albifrons albifrons Scopoli, 1 769
18. Anser erythropus L., 1 758
19. Cygnus cygnus L., 1 758
20. Anas platyrhynchos platyrhynchos L., 1758
21. Anas crecca crecca L„ 1758
22. Anas strepera strepera L., 1758
23. Anas penelope L„ 1758
24. Anas acuta acuta L., 1758
25. Anas querquedula L., 1 758
26. Aythya ferina L., 1758
27. Arythya nyroca Gilldenstadt, 1770
28. Aythya fuligula L., 1 758
29. Mergus albellus L., 1758
30. Mergus serrator L„ 1758
31. Mergus merganser merganser L„ 1 758
32. Pandion haliaetus haliaetus L„ 1758
33. Pernis apivorus L„ 1 758
34. Milvus milvus m ilvus L.; 1758
35. M ilvus m igrans migra.ns Boddaert, 1 763
36. Accipiter gentilis gentilis L., 1758
37. Accipiter nisus nisus L., 1758
38. Buteo Jagopus lagopus Pontoppidan, 1763
39. Buteo buteo butea L„ 1 758 (şi B.b. vulpinus
Gloger)
40. Hieraetus pennatus Gmelin, 1 788
41. Aquila pomarina poma1·ma C.L. Brehm, 1831
42. Circaetus gallicus gallicus Gmelin, 1788
43. Circus cyaneus cyaneus L„ 1766
44. Circus macrourus S.G. Gmelin, 1 771
45. Circus aeruginosus aeruginosus L„ 1758
46. Falco subbuteo subbuteo L., 1758
47. Falco vespertinus vespertinus L., 1 766
48. Falco tinnunculus tinnunculus I:.., 1758

e r
e f
e f

e r
e n
e f
e r
e
e
e
e

f
r
n
fr

e n
e

r

e n
e f
e n
e ?
e r
e r
e r
e 1.
e r
e f
e r

e r

e f
.• r
·e �
e n

A

Â0
D,, 0
0

0

0
0 fr
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
Â
Â
Â
0
0
0
0
0
0
Â

Â
Â
Â r
Â
Â
Â

fr

M
M
M
Tp
M
Mo
A
A
S

Tp

Tp
Tp
s
s
Tp
E
E
s
s
s
Tp

Tp

Â
Â
0

0
0
0
0
0
0
0 Â

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

E

E
E

Â 0
0

0

Tp
Mo
Mo

E
E

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

s
E
E

E
Tµ
Tp
A

Tp

E
E

E

E

Mo
Mo
Tp

Mo
Tp

A. PAPADOPOL ŞI C. RANG

274

Nr.
crt.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
62.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Denu mirea

Sr.tuaţia
speciilor
şi efectivelor
care nu
clocesc &n zoni!

spec i i l o r

Perdix perdix perdix L., 1758
Coturnix coturnix coturnix L., 1758
Phasianus colchicus colchicus L., 1758 (dif. var.)
Grus grus grus L., 1758
Rallus aquati<:us aquatkus L., 1758
Porzana porzana L., 1766
Crex crex L., 1758
Ga1linula chloropus chloropus L., 1758
Fulica atra atra L., 1758
Charadrius hiaticula hiati:cula L., 1758
Charadrius dubius curonkus Gmelin, 1789
Eudromias morinellus L., 1758
Plu\l'ialis apricaria apricaria L., 1758
Pluvialis squatarola L., 1758
Vanellus vanellus L., 1758
Arenaria interpres interpres L., 1758
Ca l i d ris mi nuta Leisler, 1812
Calidris temminckii Leisler, 1812
Calidris alpina alpina L., 1 758
Philomachus pugnax L., 1758
Tringa erythropus PaUas, 1764
Tringa totanus totanus L., 1758
Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Tringa ochropus L., 1758
Tringa glareola L., 1758
Tringa hypoleucos L., 1758
L' mosa l imosa l ' mosa L., 1758
Numenius arquata arquata L., 1758
&olopax rust.cola L., 1 758
Gallinago gal!inago ga!.linago L., 1758
Gallinago media Latham, 1787
Lymnocryptes minimus Briinnich, 1764
Pha'1aropus lobatus L., 1758
Larus minutus Pallas, 1776
Larus ridibundus L., 1766
Larus canus canus L., 1758
Chlidonias niger niger L., 1758
Chlidonias leucopterus Temmin<ek, 1815
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Chlidonias hybrida hybrida Pallas, 1811
Sterna hirundo hirundo L., 1758
e
Columba palumbus palumbus L., 1758
e
Columba oenas oenas L., 1758
e
Streptopelia decaocto decaocto Frivatdsky, 1838 e
Streptopelia turtur turtur L., 1758
e
Cuculus canorus canorus L., 1758
e
Bubo bubo bubo L., 1758
e
Asio otus otus L., 1758
e
Athene noctua indigena C. L. Brehm, 1855
e
?
Glaucidium passerinum passerinwn L., 1758
Strix aluco aluco L., 1758
e
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Nr.
crt.

99.
100.
l(}L
102.
103.
1 04.
105.
1 06.
107.
108.
109.
1 10.
111.
1 12.
1 13.
1 14.
1 15.
ll6.
1 17.
1 1 8.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
1 35.
1 36.
1 37.
138.
139.
1 40.
141.
142.
143.
144.

Den um irea

Situaţia
speciilor
şi efectivelor
care nu
c.locesc în zonă

speciilor

Strix ura·l enis liturata Lindroth, 1788
Tyto alba guttata C.L. Brehm, 1831
Capr:mulgus europaeus europaeus L., 1758
Caprimulgus europaeus meridionailis Hartert, 1 896
Apus apus apus L., 1758
Coracias garrulus garrulus L., 1 758
Alcedo atthis atthis L., 1758
Merops apiaster L., 1758
Upupa epops epops L., 1758
Jynx torquilla torquilla L., 1758
Picus viridis viri"dis L., 1758
Picus canus canus Gmelin, 1788
Dryocopus martius martius L., 1758
Dendrocopos major pinetorum Brehm, 1831
Dendrocopos major major L., 1758
Dendrocopos major cand·idus Stresemann. 1919
Dendrocopos syriacus Hernprich et Ehrenberg,
1833
Dendrocopos medius medius L., 1758
Dendrocopos leucotos leucotos Bechstein, 1803
Dendrocopos minor buturlini Hartert, 1912
Riparia riparia riparia L., 1 758
Hirundo rustica rustica L., 1 758
Delichon urbi-ca urbica L., 1758
Eremophila alpestris flava Gmelin, 1789
Galerida cristata cristata L., 1758
Lulula arborea arborea L., 1758
Alauda arvensis arvensis L., 1758
Alauda arvensis cantarella Bonaparte, 1850
Anthus campestris campestris L., 1 758
Anthus trivialis trivialis L., 1758
An thus praten&is pratensis L., 1758
Anthus cervinus Pallas, 1811
Anthus spinoletta spinoletta L., 1758
Motacilla Hava flava L., 1 758
Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771
Motacilla alba a:lba L., 1758
Lanius collurio collurio L . , 1758
Lanius minor minor Gmelin, 1788
Lanius excubitor eX'cubitor L., 1758
or;oJus oriolus oriolus L., 1758
Sturnus vulgaris vulgaris L., 1 758
Garrulus glandarius glandarius L„ 1 758
Pica pica pica L., 1758
Corvus monedula soemmerringii Fişcher, 18ll
Corvus frugilegus frugilegus L., 1758
Corvus corone sardonius Kleinschm idt, 1903
Corvus corax corax L., 1758
· Bombycilla garrulus .garrulus L., 1758
Troglodytes troglodytes troglodytes L., 1758
Prunella modularis madularis L„ 1 758
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Nr.
crt.

145.
146.
147.
14R.
149.
1 50.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164,
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

A. PAPADOPOL ŞI C. RANG

Den u m i rea

spe c i i l o r

Situaţia
.speciilor
şi efectivelor
-care nu
clocesc în zonă

A<erocephafus schoenobaenus L„ 1758
e c
Acrocephalus palustris Bechstein, 1798
:e· r
Acrocephalus arundinaceus arundinaceus L., 1758 • c
Hippolais icterina Vieillot, 1817
e r-f
Sylvia borin borin Boddaert, 1783
• f
Sylv'a atricapilla atricapilla L„ 1758
e n
Sylvia communis communis Latham, 1787
• c
Sylvia curruca curruca L., 1 758
:e r
Phylloscopus trochilus trochilus L„ 1 758
Phylloscopus trochilus acredula L„ 1 758
Phylloscopus collybita collybita Vieillot, 1817
?
Phylloscopus collybita abietinus Nilsson, 1819
Pbylloscopus bonelli orientalis C.L. B rehm, 1855
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793
e r
Regulus regulus regulus L., 1758
Regulus ignicapillus ignicapillus Temminck, 1820 • ?
Ficedula hypoleuca hypoleuca Pallas, 1764
Ficedula al bicollis albicol'lis Temminck, 1815
7
Ficedula parva parva Bechstein, 1794
Muscicapa striata striata Pallas, 1 764
:e n
Saxicola rubetra L., 1758
• !f
Saxicola torquata rubicola L„ 1766
• f
Oenanthe oenanthe oenanthe L„ 1758
e :fn
Phoenicurus ochruros gibraltariensis
J. F. Gmelin, 1789.
Phoenicurus phoenicurus pboenicurus L., 1 758
:e n
Erithacus rubecula rubecula L., 1758
Luscinia luscinia L., 1758
e n-fn
Luscinia megarhynchos megarhynchos
C. L. Brehm, 1831
• 7
Turdus p:Jaris L„ 1758
Turdus torquatus alpestris C. L. Brehm, 1831
Turdus merula merula L„ 1758
• fn
Turdus iliacus iliacus L„ 1766
Turdus philomelos (philomelos ?)
C. L. Brehm, 1831
„ n
Turdus viscivorus viscivorus L„ 1758
Panurus biarmicus russicus C. L. Brehm, 1831
e *r
Aegithalos caudatus caudatus L., 1758
• f
Parus palustris palustris L., 1758
e f-n
Parus ater ater L., 1758
• :e
Parus caeruleus caeruleus L„ 1758
Parus major major L„ 1758
e 1c-fn
Sitta europaea caesia Wolf, 1810
. �
s:tta eur0paea europaea L., 1758 7
7
Certhia familiaris famlliaris L., 1758
e r
Passer domesticus domesticus L., 1758
e lc-fn
Passer montanus montanus L., 1758
• 'C-fn
Fringil'la coelebs coelebs L., 1758
e n
Fringilla montifringilla L., 1758
Serinus serinus L., 1766
• r
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Nr.
crt.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
1 96.
197.
198.
199.
200.
201.

·-

D e n u m i re a

specii lor

CIJ
...
al

·�a. :@o

CI)

.9
o

Car<luelis spinus L., 1758
?
Carduelis c arduelis carduelis L „ 1758
• fn
Car<luelis c hloris chloris L„ 1758
• n
Acanthis cannabina cannabina L., 1758
• n
Loxia curvirostra curvirostra L., 1758
?
Pyrrhula pyrrhula L., 1758
Coccothraustes coccothr. coccothraustes L„ 1758 • it
Em beriza calandra calandra L., 1758
• n
Emberiza citrinella citrinella L., 1758
• fn
Emberiza hortulana L., 1758
• f
Em beriza schoeniclus schoeniclus L., 1 758
Plectrophenax n ivalis nivalis L., 1 758

Situaţia
!Speciilor
şi efectivelor
-care n u
clocesc in zonă
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L E G E N D A : e - prezenţa speciei ; 0 - specii de pasaj ; /:::. = specii „oas
peţ� de iarnă" ; fr = foarte rare ; r - rare ; f - frecvente ; c = comune ; n numeroase ; fn - foarte nwneroase ; A - arctic ; E - european ; M - medite
ranean ; Tp - transpalearctic ; Mo = mongol ; Ch = chinez ; Ti = tibetan ; S siberian.
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Fig.

1. Sch iţă reprezentînd zona <:ercetată - Colinele Tutov�i

roase ape, in general orientate nord-sud.
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Fig. 2. Grafic, reprezentind gruparea avifaunei Cdl.inelor Tutovei, după tipurile
zoogeografice de faună cărora aparţin cele 201 specii citate in lucrare : E - european ;
Tp = transpalearctic ; S - siberian ; Mo - Mongol ; A - arctic ; M = mediteranean ;
Ch :::: chinez ; Ti - tibetan ; cu numărul de specii şi procentajul faţă de total.
Original.

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

{00 % =2()/S/1�
�
�"'\

122

Tota/201
.s;»ec1i

10

5

6

1

Gru;ele Îe/lo/()_y'ice
Fi'g. 3. Grafic, reprezentînd gruparea speciilor de păsări citate pentru Colinele
Tutovei (total 201 = 100 % ) , după criterii av;ifenologice : A - specii clocitoare ; B ·specii neclocitoare ; 1 = păsări sedentar-eratice, clocitoare 1n zona cercetată ; 2 =
păsări migratoare, clocitoare ; 3 - păsări exclusiv de pasaj (în trecere primăvara şi
toamna) ; 4 = pdsări nordice ce vin iarna „oaspeţi de iarnă" : 5 = păsări din zona
montană ce apar iarna în zona colinelor ; 6 - păsări care apar întimplător sau
neregulat tn zonă ; 7 = păsări declarate „monumente ale naturii• (4 sp. = 1,99 %'
din cele 1201 specii). La toate g ru pe l e pe Ungă numărul de speci i se dau işi procentele
faţă d numărul total. Original .
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OBSERVAŢII ORNITOLOGICE DIN LACURILE MAZURIENE
(R. P. POLONA)
LADISLAU KALABER._

Sistemul lacurilor Mazuriene este situat în partea de NE. a R.P.
P olone, ocupînd o bună parte din suprafaţa acestei regiuni.
S-a făcut foarte cunoscută prin importanţa sa istorică, - dar în
zilele noastre este cunoscută prin importanţa sa biologică, în primul
rînd prin f.a:una sa extrem de bogată, .oare este un terLtoriu ·inexplorabil
al biologilor ţării vecine şi prietene.
Descriind observaţiile noastre, sperăm ca ele în cele ce urmează
să fie de ajutor cunoaşt: erii mai aprofundate la elucidarea ornitologică
a unor specii, despre a căror nidobiologie în ţara n oa stră nu avem date
suficient de concludente.
După cunoştinţele noastre este prima ocaz·ie, cînd un cetăţean ro
m ân frace observ aţii ornitologic pe acest teritoriu. Alte observaţii bio
logice, - ichtiologice, cinegetice etc, - dup ă datele accesibile nouă
au fost fă.cute (7, etc) pe acest teritoriu, dar fără ca ele să conţină şi
observaţii ornitologice.
Ţinem să-i aducem mulţumir·i ornitologului p olonez ing. Kazirnierz
Walasek pentru ajutorul preţioas acordat nouă prin invitaţia adresată
precum şi aj utorul substanţial acordat pentru observaţii le efectuate.
Cu toate că în tot parcursul călătoriei noastre prin Polonia am con
semn&t speciile de păsări întîlnite, - studiu l nostru se referă numai la
avi·.fianma lacului llianszki, ·aa.r.e aparţine ·�acuri'lor Jezfor,ak ; component
al sistemului lacurilor Mazuriene. (vezi harta).
Din pă:eate am dispus de un timp scurt ( între 24 mai şi 2 iuni e·
1 97 1 ) - totuşi considerăm că a m putut efectua un număr considerabil
de observaţii.
Tab ăra noas.tră s-a situat pe malul sudk al lacului Ilianszki, lîngă
pădurea Milomlyn. Astfel am avut ocazia să observăm atît speciile p ăr
ţilor uscate (păduri, cîmpii şi terenuri cul.tivate), cît şi speciile lacului
şi a împrejurimilor lui .apropiate.
Str.

Eminescu,

nr.

26,

Reghin
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28 2

Speciile observate de noi le enumer� pe baza lucrării : Fauna
Vertebratica Romaniae.

1 .) Podiceps cristatus (L.)

Prezenţa este semna1lată ,peste tot, dar ·nu prea des.

2.) Podiceps !ligricollis (Brehm.)

Se înUlneşte în număr mai mare, dedt corcodelul.

3.) Podiceps ruficollis (Pall.)

Specia am întîJnit-o cu regularitate, ba chiar şi cuibul proaspăt
conSJtruit.

4.) Ardea cinerea (L.)

Am întîlnit un singur individ, care-şi căuta hrana la marginea unui
păpuriş.

5.) Ciconia ciconia (L.)

Am întîl.nit-o cu o singură ocazie, în vecinătatea localităţilor.

6.) Anas strepera (L.)

Specia am întîlni•t-o cu raţe mal'i, în grupuri de 20-25, zburînd sau
înotînd.

1.) Anas platyrhynchos (L.)

Cea mai des întîln�tă specie de iraţă.

8.) Anas qurquedula (L.)

Am văzut doar 2 indivizi în zbor.

9.) Aythya terina (L.J
Am văzut 8 indivizi împreună cu 1 5-20 de rate-roşii.
10.) Aytliya nyroca (Giildenst.)
La o distanţă de cca. 2 km de cortul nostru am semnalat prezenţa
specie: ca.re deobicei era în dispută cu alte specii de raţe. Frecvent.

1 1 .) Aquila pomarina (Brehm.)

O singură pereche lingă .tabăra noastră.

12.) Buteo buteo (L.)

Am întîlnit doar 4 indivizi, care se comportau, de pa11că ar fi fost
în vecinătatea cuiburilor, pe care din păcate nu le-am găsit.

13.) Buteo buteo vulpinus (Glog.)

Aproximativ la 500 m de la tabăra noastră, am găsit cuibul acestor
păsări, care la apropierea noastră, sau a altei vietăţi se agitau,
voind să alunge orice pericol din apropierea cuibului lor. Cuibul
era situa.t la aproximativ 8 m înălţime, pe un molid, într-o ramifi
caţie al acestuia. Dimensiunile cuibului au fost de 1 , l Ox0,40 m, fiind
construit din diferite crengi, - foart e pla•t . In cuib am găsit 3 pui
dej a în penaj . In timpul observării cuibului, păsările au emis su
nete asemănătoare sunetelor şorecarului comun, şi au atacat tn
continu. Apropiindu-ne de ei, şi puii au fost agresivii.

14.) Accipiter nisus (L.)

Am intîlnit ace.astă specie în 4 -5 ocazii. Am găsit destul de des
cuibul vechi şi părăsit al ac es·tei specii. Presupunem că este o pa
săre clocitoare destul de obişnuită prin aceste locuri.

15.) Milvus migraus.

Deasuprd lacurilor am observat specia. Intr-o singură o<:azie luptîn
d u-se cu o Aquila pomarina.
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16.) Circus aeruginosus (L.)
Des întîlnită în regiunea lacurilor.
11.J Falco subbuteo (L.)
In trei ocazii am semnalat c ite un individ.
18.) Perdix perdix (L.)
Am văzut 5 bucăţi la m arginea pădurii, în tufăriş.
19.) Phasianus colc(licus (L.)
4 exemplare observate.
20.) Grus grus (L.)
Am văzut 8 pe lac· ul Ilianszki, .şi 2 în golful Milomlyn.
2 1 .) Crex crex (L.)
Dimineaţa şi seara le-am auzit glasul lor caracteristic.
22.) Fulica a tra (L.)
Este frecvent, în mai multe ocazii 'le-am găsi·t cuibul. Cuibări-tur
este identic cu cel observat la noi.
23.) Vanellus vanellus (L.)
Frecv.ent. Erau în perioada de cuibărit. Interesant de observat cui
băritul l or, pe părţile nisipoase ale regiunilor tundroase. Cuiburile
aveau o construcţie densă, faţă de cele observate la noi. I n fiec are
caz, culoarea de bază, precum şi petele ouălor erau mai î nchise,.
dedt la noi, m ărimea lor fiind mai redusă.
24.) Limosa limosa (L.)
Am observat-o doar de 2 ori. Intr-una dintre ocazii, era în şantut
de lingă şoseaua cu un trafic intens.
25.) Larus argentatus (Pont.)
Am observat doar 2 exemplare.
26.) Larus ridibundu.s (L.)
Lingă Miiomlyn este frecvent.
21.) Chlidonias niger (L.)
4 exemplare am observat pe lacul Ilianszki.
28.) Sterna hiru ndo (L.)
Este semnalat peste tot.
29.) Columba palumbus (L.)
Am observat-o doar de 2 ori, o dată cubărind.
30.) Cuculu.s canorus (L.)
Era frecvent în păduri.
3 1 .) Dendrocopos major (L.)
In scorbura unui stejar, la 4 m înălţime i-am găsit 4 pui fără penaj.
Părinţii s-au arătat foarte curaj oşi, în ciuda prezenţei noastre hră
nindu-i în continuare.
32.) Galerida cristala (L.)
Am observat-o de cîteva ori în j urul drumurilor din p ăduri.
33.) Alauda arvensis (L.)
A fost observată mai ales deasupra culturilor p ăioase şi cîmpiilor
ierboase, dar în număr cu mult mai mic decît Ia noi.
34.) Hirundo rustica (L.)
Către seară, de obicei, apăreau deasupra lacurilor, pentru a se
hrăni.
·
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35.) Delichon urbica (L.)
Le-am observat împreună cu r-îndunici.
36.) Motacilla alba (L.)
Doar în 2 ocazii am văzut 3 exemplare.
37.) Lanius collurio (L.)
Am dat de cîteva cuiburi proaspete, încă nelocuite. Nu este frec
vent.
38.) Troglodytes troglodytes (L.)
Am observat-o în 4 -5 ocazii în tufişurile de lîngă păduri. Cîntecul
lor se auzea deseori în pădure.
39.) Locustella Juscinioides (Savi.)
Dealungul stufărişurilor le-am auzit dntînd.
40.) Acrocephalus scirpaceus (Herm.)
Cu această specie m-am întîlnit foarte frncvent.
4 1 . ) Acrocephalus arundinaceus (L.)
Este găsibil cu destulă regularitate în preajma lacurHor.
42.) Sylvia atricapilla (L.)
Această specie am obscrviat-o în poienile pădurilor.
43 . ) Sylvia communis (Lath.)
Am observat-o în tufişuri, dar în totdeauna în apropierea apei.
44). Phylloscopus trochilus (L.)
Specia am întîlnit-o cuibărind. Cuibul se găsea pe solul unei păduri
foioase mixte (tip tundră ), situa.t pe un v ersant ou o înclinare de
1 5 grade. Intrarea cuibului era situat spre S-E., la o îndepărtare de
8 m de la drumul forestier, ş i cca. 1 20 m de 1a maluil lacului. La 5 m
distanţă de la cuib pe un stejax scorburos se găseau puii speciilor
Dendrocopos major (4 pui) şi Stumus vulgaris (5 pui). Diametrul
exteric;r al cuibului a fost de cca. 1 0 cm, iar c el interior de cca.
5-6 cm. Cuibul de forma unui cuptor era construit din ierburi usca
te şi .rădăcini, căptuşit cu fire subţir.i de iarbă, şi oiteva pene. Cele
7 ouă găsite în cuib, de o culoa.re de alb-gălbuie erau pătate într-o
culoare de roşu-ruginie, mai dense pe partea lor mai groasă. Dife
renţa dintre ouăle Phylloscopus trochilus şi ale Phylloscopus colly
bita şi Phylloscopus sibilatrix este uşor decelabilă la prima vedere.
Gradul de clocire, era de E.O. (embrion osos) . Dimensiunile ouălor
erau de 1 6,2x 1 2,0 mm în medie.
45.) Phyloscopus collybita (Vicell.)
Specia am intîlnit-o des, o dată cuib·ărind.
46.) Saxicola rubetra (L.)
Am observat 2 exemplare, pe teren umed, mlăştinos.
47 ) Phoenicurus phoenicurus (L.)
Am văzut-o în cîteva ocazii, în jurul unor pomi scorburoşi.
48.) Phoenicurus ochruros (Gmel.)
Am observat-o într-o singură ocazie.
49.) Luscinia species ??
Cintecul lor s e auzea mai ales pe-nserate, dar nu mi-am putut da
seama oare era specia. Poate amîndouă ? ?
·

.
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50.) Eritha'cus rubecula (L.)
Această specie am întîlnit-o rar, doar de 2 ori cite 1 exemplar.
5 1 .) Turdus pilaris (L.)
Ne-am întîlnit cu ele cu regularitate.
52.) Turdus philomelos (Brehm.)
Din pădure le-am auzit c întatul. Le-am găsit şi cuibărind.
53.) Turdus torquatus (L.)
Am observat-o cu o singură ocazie.
54.) Turdus meru/a (L.)
Specie frecventă.
55.) Parus coeruleus (L.)
Este găsibil, dar nu frecvent.
56.) Parus major (L.)
Dintre piţigoi cea mai frecventă, mai ales în sălcile de pe lîngă
lacuri.
57.) Emberiza calandra (L.)
Pe lingă drumuri am observat-o ; mai rar.
58. Emberiza citrinella (L.)
Nu este frecvent, am observat-o mai ales în perechi.
59.) Fringilla coeJebs (L.)
Este fre-c vent mai ales în pădurile mixte, unde stejerul p redomină.
80.) Carduelis chloris (L.)
Frecvent. Lîngă ape s-a găsit şi cuibărind.
6 1 .) Cardue!is cmduelis (L.)
Am găsit-o în stoluri mai mici, mai ales pe terenurile ierboase.
62.) Coccothraustes coccothraustes (L.)
Am observat 4 exemplare, în 2 ocazii.
63.) Passer domesticus (L.)
Comun.
64.) Passer montanus (.L.)
Frecvent.
65.) Sturnus vulgaris (L.)
Sînt frecvente, le-am găsit şi cuibărind.
66.) Oriolus oriolus (L.)
Am văzut-o cu o singură ocazie, în pădurea Milomlyn.
67.) Garrulus glandarius (L.)
Foart� frecvent. Erau în perioada de cuibărire. Cuiburile le-am gă
sit întotdeauna peste 8 m înălţime. Pe un teren cca. 1 ha am găsi·t
1 1 cuiburi, toate peste 8 m înălţime.
68.) Pica p ica (L.)
Nu este atît de frecvent ca Garrulus glandarius.
89.) Co1vus monedula (L.)
Le-.a.m observat în stoluri în j urul localităţilor.
70.) Corvus cornix (L.)
Comun.
7 1 .) Corvus corax (L.)
In apropierea taberei noas tr e o pereche a apărut zilnic ; cuibul
probabil - le-a fost în apropiere.
-
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CONCLUZII
Cu ocazia observaţiilor făcute în regiunea lacurilor Mazuriene, am
observat în total 71 de specii, din care 70 sînt păsări clocitoare cunos
cute şi la noi în ţară. In f.auna ornitologică a Poloniei toate 7 1 de spe
cii sînt clocitoare ( 1 5). Noi din 7 1 de specii am întiilni-t curbărind, doar
1 5, ceea ce reprezintă un procent de 2 1 , 1 2% din totalu l speciilor ob
servate.
Pe aceste 7 1 de specii le putem clasifica în 1 1 ordine şi 29 de fa
milii ceea ce demonstrează, că am aruncat o privire de ansamblu asu
pr.a ornitofaunei din acest teritoriu, atît din punct de vedere calitativ,
dt şi cantiotativ.
O deosebită însemnă·tate o au perntru noi, speciile Buteo buteo vul
pinus (subspede) şi Phylloscopus trochilus (specie) .
După LINŢIA ( 1 954) este semnalată prezenţa lui Buteo buteo vulpi
nus în Dobrogea şi în Banat în timpul migraţiei, dar cuibăritul încă n-a
fost dovedit. După VASILIU-ŞOVA : „ Cuibăritul încă insuficient clari
ficat". ; deşi SZEKESSY ( 1 958) delimitează ca zona de cuibărire a aces
tei specii porţiunea cuprinsă între partea răsăriteană a Balcanilor la
Tarbaga.tai, şi de la peninsula Scandi.navă pînă la Altai. După VAURIE
(citat de Vasiliu-Şova 1 968) : „ populaţii-le din estul României interme
diare între vulpinus şi buteo " , - şi ca urmare poate fi cuibăritor. Din
aceste motive găsim foarte important studiul nostru asupra acestei spe
cii, cu atît mai mult, cu cit es.te foarte probabil ca în viitor această spe
cie să fie găsită ; ca şi clocitoare şi în ţara noastră. Eventual cercetă
rile lui PAŞCOVSCHI şi MANOLACHE ( 1 5) va aduce lămuriri în aceas
tă problemă '??
In ceea ce priveşte specia pitulice-fluierătoare (Phylloscopus trochi
lus) în literatura de specialitate există date cu priivre la migraţia şi la
cuibăritul lui, fără a exista descrieri amănunţite despre ecologia şi ni
dobiologia acestei specii.
DOMBROVSKY ( 1946) specifică, că este o pasăre migratoare, rară;
iar despre cuibăritul ei nu avem date concrete, limiitîndu-ne la datele
de capturare. MUNTEANU ( 1 966, 1 968, 1 970) se ocupă de sistematica
acestei specii, afirmîndo - ca „ pasăre docitoare pentru ţara noastră",
însă cu specificaţia : „ fără da·te doveditoare". De asemenea, în nume
roase lucrări ale sale, o citează ca specie migratoare. In ţara noastră
încă avem cîteva date despre migr.a rea acestei specii ; şi anume : POLIŞ,
BECZY, JURCSAK ( 1 969) o întîlnesc l a lacurile Otomani ; PASPALEVA,
TĂLPEANU ( 1967) în sudul Dobrogei, iar CĂTUNEANU , JOHNSON,
TALPEANU ( 1 967) pe tot teritoriul Dobrogei. Date exacte despre cui
bărit al .acestei păsări ne sînt .furnizate doar de ION, VALENCIUC ( 1 969) ,
găsind-o cuibărind lîngă Cîmpulung-Moldovenesc în 1 963 ( 1 6 iunie) . I n
această lucrare este doar amintit faptul, c ă a u găsit-o cuibărind, neo.cu
pîndu-se de nidobiologia ei. După SZEKESSY ( 1 958) cuibăreşte în mod
destul de frecvent in unele zone ale Ungariei. Cuibăritul descris de noi
pe lacurile Mazuriene este identic cu cele descrise de SZEKESSY, şi
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este foarte p osibil ca şi în ţara noastră cuibăritul acestei păsări să fie
asemănător.
Din cele observate şi descrise de noi, putem trage următoarele
concluzii :
a.) CQmunicăm date noi, despre biologia cuibăritului a două specii
de păsări, despre cuibăritul cărora în ţara noastră nu avem date dove
dlitoore (Buteo buteo vulpinus), şi .chiar daică avem (Phylloscopus trochi·
lus) ele sint doar fă·ră o descriere amănunţiită d in punct de vedere
nidooiologic.
b.) Este prima observaţie ornitologică, făcută de un ornitolog ama
tor român pe acest teritoriu.
c.) Am observat 71 de specii de păsări, dintre care 70 cuibăresc
şi pe teritoriul ţării noastre, şi sînt de aşteptat date şi despre cuibăritul
cel.ei de a 7 1 -lea.
d.) Sperăm, că aceste observaţii să fie folositoare, ca material de
comparaţie la cercetările viitoare.
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OBSERVAŢII ASUPRA BIOLOGIEI REPRODUCERII ŞI
DEZVOLTARII STURZULUI DE VlSC (TURDUS VISCIVORUS L.)
ION KORODI GAL•

Cu toate că sturzul de vise (Turdus viscivorus L.) este o pasăre co
mună in zona de fag şi de molid a Carpaţilor româneşti, despre biologia
reproducerii ei şi despre dezvoltarea postembrionară a puilor se ştie
foarte puţin. In literatura de specialitate - R. B e r n d t
W. f e i s e
( 1 ) , I . C h e r n e l (4), O. H e i n r o t h - M. H e i n r o t h (3), C. H o
n i g (7) şi alţii - găsim unele date asupra b iologiei reproducerii a ces
tei specii, dar ele sînt de m ulte ori contradictorii . În li teratura autohto
nă de specialitate, unii autori
I . C ă t u n e a n u (2), J. C ă t u n 0 a n u
S. P a ş c o v s c h i ( 3), I. K o r G d i G a l (6), D . L i n ţ i a (8), D .
R a d u (9) ş i G. D. V a s i l i u ( 1 0) - am intesc sturzul cîntător ca pa
săre sedentară şi clocitoare în Carpaţii româneşti , fără însă să se insis
te mai detaliat asupra biologiei reproducerii ş i dezvoltării postcmbrio
nare a puilor.
Pentru a lămuri diferitele etape din perioada de reproducere a stur
zului cîntător şi eşalonarea calendaristică a acestora, precum şi feno
menele legate de dezvoltarea postembri onară a puilor, ne-am propus
să studiem biologia reproducerii şi dezvoltarea postembrionară a aces
tei specii.
-

-

-

METODA DE LUCRDU ŞI MATERIALUL CERCETAT
In primăvara anului 1 969, între data de 1 5 aprilie şi 1 5 iunie, în
Munţii Apuseni, la Măguri-Răcătău, situată la o altitudine de l 4 00 m ,
în zona molidului, am dep istat u n număr d e 1 1 cuiburi ale sturzului
de v ise. Cuiburile au fost ţinute sub observaţie permanentă de la în
ceputul construirii lor pînă ce puii şi-au luat zborul. După eclozarea
puilor, a fost urmărită dezvoltarea la un lot de 1 O pui, cîntărindu-i şi
luîndu-le datele biometrice din 24 în 24 de ore.
Universitatea Babeş - Bolyai, Catedra de zoologie, Str. Clinicilor 5-7 . Cluj.
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OBSERVAŢI I ASUPRA CUIBĂRITULUI
Sturzul de vise, petrecîndu-şi iarna în regiunile colinare şi mai
ales în regiunile de şes din ţară, se reîntoarce în regiunile montane,
prin mij locul lunii martie, in l ocurile preferate pentru cuibărit şi trai
în sezonul cald. La începutul lunii aprilie, biotopurile de cuibărit sînt
dej a ocupate, grupurile se separă în p erechi şi începe perioada de îm
perechere. In zilele însorite, pădurile de molizi şi păşunile alpine răsună
de cîntecul masculilor.
Perioada construirii cuibului începe în general pe la 1 0- 1 2 aprilie
şi durează pînă in jurul lui 20-25 aprilie. La construirea cuibului iau
parte ambele sexe, această operaţie desfăşurîndu-se mai ales în orele
de dimineaţă şi în cele tîrzii de după masă, intensitatea constru irii dc
pinzînd întotdeauna de condiţiile climatice.
Cele 1 1 cuiburi pe care le-am studiat au fost amplasate la o înăl
ţime minimă de 8 m şi o înălţime maximă de 23 m, întotdeauna lingă
trunchiuri şi în coroana molizilor. In general, cuiburile au fost aşezate
pe molizi singuratici sau în păduri mai mici, dar întotdeauna în Jocuri
învecinate cu pîraie şi păşuni alpine. N-a fost depistat nici un cuib în
interiorul pădurilor mai mari.
Cuiburile au avut un schelet solid din noroi amestecat cu bălegar
de cal şi vite. Acest . schelet a fost învelit la exterior cu crengi subţiri
de molid, acoperite bine cu licheni, ceea ce a asigurat cuiburilor o
camuflare perfectă. In mijlocul şi interiorul scheletului noroios a fost
construit un caliciu intern din fire de iarbă subţire (Nardus stricta) u s 
cată. Cinci cuiburi cîntărite au avut o greutate medie de 328 g. Lăţimea
medie a cuiburilor a fost de 1 9 cm, cu o înălţime de 1 5 cm şi cu o gro
sime a pereţilor de 5 cm. Diametrul mediu al caliciului intern a fost
găsit de 1 0 cm, cu o adîncime de 5 cm.
Cele mai multe cuiburi
7 bucăţi, 630/o
au fost expuse spre
sud-est, mai puţine
3 bucăţi, 27 %
au prezentat o expunere estica
şi doar un singur cuib, 1 00/o
a fost plasat în direcţia nordului.
Primul ou depus a fost observat la data de 18 aprilie, dar cele mai
multe cuiburi conţineau ouă şi chiar ponte complete între datele de
25-29 aprilie. In medie, cele 1 1 cuiburi observate conţineau cîte 3 sau
4 ouă cu o lungime de 29,2 mm şi o lăţime de 22,3 mm. Greutatea me
die găsită la 1 5 ouă pline a fost de 7,2 g.
Perioada clocitului, care a durat în medie 14 zile, a început la toa
te cuiburile observate la data de 29 aprilie şi s-a terminat la data de
12 mai. Clocitul ouălor a fost asigurat numai de către femelă. Masculul
cînta în acest timp în apropierea cuibului şi semnala femelei tot ce
apărea suspect în preajmă. La semnalul caracteristic al masculului, fe
mela părăsea imediat cuibul.
Eclozarea puilor în masă a avut loc între 1 2- 1 4 mai. După această
dată, la toate cuiburile observate ·a început prioada hrănirii puilor, fr:: 
nomen la care au luat parte ambii p ărinţi. Puii au petrecut, în medie,
15 zile în cuib şi în jurul lui 27-30 mai au părăsit cuiburile, invadînd
toată biocenoza.
-

-

-

-

-
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DEZVOLTAREA POSTEMBRIONARĂ A PUILOR
Puii, i mediat după eclozare, au ochii închişi ; pe spate, cap şi anp1
sînt ar.operiţi cu un puf de culoare galbenă (fig. 1 ) . Greutatea lor medie
este de 6,8 g, deci sînt mai uşori decît oul cu 0,4 g.
La vîrsta de 5 zile (fig. 2) încă n-au ochii deschişi. In tegumentul
ior transparent se pot observa, sub forma unor puncte negre, tecile pe
nelor, care ies din tegument abia la v îrsta de 7 zile. Ochii se deschid
în a 8-a zi de dezvoltare în cuib.
La pui i în vîrstă de 10 zile (fig. 3), pe aripi şi spate, tecile penelor
aj un�J la o lungime de 28 mm, iar coada măsoară dej a 1 0 mm lungime.
I;a puii de 1 5 zile (fig. 4), corpul este în întregime acoperit cu pene.
Remigele primare ajung la o lungime de 62 mm, coada măsoară 43 mm,
iar greutatea corpului atinge 72,5 g. La această vîrstă, puii dobîndesc
capaci tatea de zbor şi părăsesc cuiburile.
Desfăşurarea creşterii în greutate a puilor, dezvoltarea penaj ului,
creşterea ciocului şi a tarsului acestora în perioada şederii lor în cuib,
sînt redate în figura 5.
Din fig. 5, curba A, se poate constata că în primele 1 0 zile de dez
vol tare, sporul de creştere în greutate a puilor este în medie de 6,5
g la fiecare 24 de ore. Incepînd cu a 1 1 -a z i de dezvoltare, greutatea
corpului puilor scade zilnic, în medie cîte 0,5 g, fenomen constatat şi
la puii altor specii de păsări studiate d e cătr e noi şi care este probabil
în strînsă legătură cu actu l părăsirii cuibului. Ciocul ( curba E) şi tarsul
( curba D) arată în momentul părăsirii cuibului valori apropiate de cele
·d e la păsările adulte. Creşterea remigelor primare ( curba B) începe la
vîrsta de 7 zile şi la păsările din cuib arată o v aloare mult inferioară
-celei de la păsările adulte. Coada, (curba C) l a vîrsta de 1 5 zile, are
o lungime de 43 mm, deci atinge cam jumătatea lungimii cozii păsărilor
adulte.
Menţionăm că, în cursul lunii iunie, sturzul de vise depune o a
doua pontă, a cărei urmărire a fost însă imposibilă deoarece ea s-a su
prapus de multe ori cu pontele de înlocuire.

OBSERVATIONS SUR LA BIOLOGIE DE REPRODUCTION
ET LE DEVELOPPMENT DU TURDUS VISCIVOUS L.

R esume

L'auteur, qui a etudie au cours du printemps de 1969 un nombre de 1 1 nids
de Grive Draine dans Ies Monts Apuseni, a constate que la construction des nids a
eu lieu entre Ies 10-25 Avril. La periode d'incubation, qui a dure en moyenne 1 4
jours, a commence le 2 9 Avril et s'est termine la 12 mai. L e poussins ont eclose
les 12-14 mai. Apres s'etre developpe 15 jours dans le nid, les pousins ont quitte
leurs nids entre Ies 27-30 mai. Le developpement postembryonnaire des poussines
est represente dans Ies figures 1-5. L'auteur constate que la croissance du poids des
poussins, jusqu'â l'age de 10 jours, est de 6,5 g pour ch.aque 24 heures. Apres cet
.âge, jusqu'â l'envol du nid, leur poids decroit en moyenne de 0,5 g pour chaque
24 heures.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

I. KORODI GAL

294

BEOBACHTUNGEN ZUR VERMEHRUNGSBIOLOGI E UND DER
ENTWICKLUNG DER JUNGEN DER MISTELDROSSEL (Turdus viscivorus L.)
Z u s a m m e nf a s s u n g

Im Friihling des Jahres 1969 hat der Verfasser in den Westkarpaten (bei Mă
guri-Răcătău, 1 400 meter Hohe) aufgrund von 1 1 Nestern die Brutbiologie sowie
die postembryonale Entwicklung der Jungen der Misteldrossel ( Turdus viscivorus.
L.) untersucht.
Es wude festgestellt, dass die 1 1 beobachteten Nester zwischen dem 10-15 April
auf Fichten mit einer Durchschnîttshohe von 1 5,5 Meter gebaut wurden und in
einem Prozentsatz von 630/o gegen Siidosten orientiert waren.
Die Eier (durchschnittlich 4,3 Stiick pro Nest) wurden zwischen dem 25-29April gelegt, die Brutperiode, die durchsschnittlich 14 Tage dauerte, fiel i n die Zeit
periode swichen dem 29 April und 12 Mai. Die Jungen entschliiptfen massenweise,
nach einer 15 tiigigen Entwicklung im Nest, zwischen dem 12-14 Mai.
Die postembryonale Entwiddung der Jungen wird in den Abbildungen 1-5·
wiedergegeben. In den ersten zehn Tagen der Entwicklung wuchsen die Jungen
je 6,5 g in 24 Stunden ; in der Altersperiode zwischen 1 1 und 15 Tagen, verloren
die Jungen taglich je 0,5 g an Gewicht.

B I B L I O G R A F I E
1 . BERNDT R., - MEISE V., 1 95 9, Naturgeschichte der Vogel-Stuttgart.
2. CATUNEANU I. I., 1936, Note asupra faunei ornitologice a Bucegilor, „Bul. Soc.
Nat. Rom." nr. 3, 1933 ; nr. 6, 1934 ; nr. 9.
3. CATUNEANU I. I., PAŞCOVSCHI S., 1960, Avifauna alpină a Carpaţilor româneşti
„Natura", nr. 5, p. 6 1-70.
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-
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Fig. 1. Ou şi

un

pui în virstă de două zile

Fig. 2. Puid la vh"sta de 5 zile

Fig. 3. Puii la vîrsta de 10 zile
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I

CONDIŢIILE DE MICROCLIMA DIN INTERIORUL PEŞTERII
.JGHEABUL CU GAURA - NEAMŢ ŞI INFLUENŢA ACESTORA
.ASUPRA COMPOZIŢIEI SPECIFICE A CHIROPTERELOR
CE, SE ADAPOSTESC lN EA
NICU LAI V ALENCJUC

fotr.ndt chi r0,pterel1e se comportă uneori ca animale poikiloterme
fin timpul somnului de zi ca şi în timpul iernii) ele îşi caută adăposturi
icu o microclimă care oferă posibilitatea ca metabolismul acestora, în
:situaţii diferi.te, să se desfăşoare la un anumit niv.el. Este cunoscut fap
tul că fauna chir.opterelor troglofHe nu este uniformă ci din contra ea
variază nu numai în funcţie de situaţia geografică a peşterilor, de di
mensiunile şi topografia lor, dar mai a•les în funcţie de microclima in
ternă a acestora.
I ntr-o lucrare anterioară ( 1 0) am prezentat datele privind locali
zarea geografică a .Peşterii Jgheabul cu Gaură-Neamţ, unele conside 
r aţii geologice . şi geomorfologice însoţite de o descriere amănuntă a
încăperilor ·· acestei pe�teri. I n lucrarea de faţă prezentăm rezultatele
referitoare ·la evoluţia unor factori de microclimă din interiorul peşte
rii, compoziţia specifkă a chirQpiterelor care se adăpostesc aici cum
:şl unele date referitoare la biologia acestora.
.
I.n v.ed���a realizării acestui scop am înregistrat şi cercetat evolu
ţia temperaturii, a· umezelii relatiove, curenţii şi apa de infiltraţie.
a. ·Temperatura. Irutrucît această peşteră este formată dintr-un mare
număr de încăperi, iar evoluţia unor factori de microclimă este aceeaşi
-p entru . rtuue a majoritatea . a acestora, ne-am gîndit că este suficient să
î nscriem în tabelul 1 valorile temperaturii aerului înregistrate în sălile
·nr. 1 , 3, 8 şi 1 1 .
F·olos1irudu-ne de datele însti"se în ta1belul nr. 1 iam întocmit
graficul de la figura 1 . I ată sUtb linierile care le putem face în urma
analizei datelor de mai sus :
Universitatea „Al. I. Cuza" laşi, ·Catedra de zoologie, Calea 23 August, nr. 36
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Tabelul 1 .
Evoluţia temperaturii aerului din interiorul peşterii
Jgheabul cu Gaură-Neamţ.
Lunile anului

X

1968

XI

Sala nr. 1

7,3
3,0

I

Sala nr. 3

8,0
6,8

I

Sala nr. 8

8,7
8,5

I

Sala

nr.

8,0·
8,3

XII

- 1,0

7,0

8,0

7,8

I 1969

- 3,0

6,3

7,5

7,5

- 4,0

5,9

7,3

7 ,4

o,o

6,5

7,6

7,4

II
III
IV

4,0

6,8

7,9

7,6

12,0

7,2

8,5

8,1

VI

16,3

9,0

9,1

8,4

VII

16,5

9,5

9,3

9,8

VIII

16,2

9,8

9,5

9,0

IX

15,0

9, 3

9,0

8,7

V

11

In Sala nr. 1 , aşa cum era de aşteptat, temperatura aerului în de:·
curs tde u n an a oscilat între limite destul de îndep ărtat-e (-4-0C în fe
bruarie şi 1 6,5°C în august), amplitudinea maximă anuală măsurînd
20,s0c.

Sala nr. 3 capătă o independenţă evidentă din punctul de vedere al
evoluţiei acestui factor în comparaţie cu evoluţia lui din exteriorul peş
terii. Valoarea minimă s-a înregistrat în ianuarie (5,9°C), iar valoarea
maximă în august (9,8°) . Amplitudinea deşi scade faţă de cea din prima
sală, ea rămîne totuşi ceva mai ridicată faţă de restul încăperilor mai
din adincul peşterii.
Sala nr. 1 1 , care este şi cea mai depărta.tă de intrare, se caracteri
zează printr-o evoluţie a temperaturii aerului asemănătoare cu cea din
Sala nr. 8. In Sala nr. 1 1 temperatura minimă ( 7,4°C) s-a înregistrat în
luna martie, iar temperatura maximă în luna august ( 8,9°C) , amp.l_itudi
nea maximă măsurînd doar l ,5°C.
Graficul de la figura 1 ne arată că pentru partea de peşteră care
este mai populată cu lilieci, temperatura variază, în plină vară, între
9°C şi 9,8°C, iar iarna între 5,9°C şi 7,4°C.
b. Umezeala relativă. Valorile privind evoluţia umezelii relative a
aerului din sălile 1 , 3, 8 şi 1 1 , au fost trecute în tabelul 2, iar cu aj uto
rul lor s-au întocmit graficele de la fig. 2.
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Tabelul 2
Evoluţia umezelii relative a aerului din interiorul peşterii
Jgheabul cu Gaură-Neamţ.
Lunile anului

Sala nr. 1

I

Sala nr. 3

Sala nr. 8

I

Sala nr. 1 1

95,2

97,0

XI

98,2

99,0

100,0

100,0

XII

98,5

100,0

100,0

100,0

X

1968

1969

85,3

97,0

98,5

99,0

100,0

100,0

II

96,3

98,0

100,0

100,0

I

III

93,6

96,4

100,0

100,0

IV

94,2

97,0

100,0

100,0

V

93,6

98,0

100,0

100,0
100,0

VI

88,0

95,0

98,0

VII

90,0

94,7

98,0

98,0

VI I I

86,2

96,0

100,0

100,0

Analiza datelor din tabelul de mai sus şi -cercetarea graficului de la
fig. 2, ne-a diat pus ibiHtatea să p1Unem ·în eViidenţă UJrmă101arele :
Cea mai scăzută valoare a umezeli i relative a fost înregistrată în
prima sală în luna septembrie ( 84,4 % ) . Umezeala maximă ( 1000/0 ) a fost
întilnită fo marea maj oritate a încăperilor şi în marea maj oritate a
anului ·.
Amplitudinea maximă a fost înregistrată, aşa cum era de aşteptat în
Sala nr. 1 , iar amplitudinea minimă în cea mai mare parte a petşerii .
Sala nr. 3,· din acest punct de vedere, ocupă o poziţie intermediară.
Pe ansamblul peşterii, amplitudinea variaţiei umezelii relative a ae 
ru'lui cr şte în· sezonul oaM, iar .amplitudine-a minimă se realizează în lu
nile de iarnă.
c. Curenţii de aer. Peştera are o singură deschidere şi este în cea
mai mare parte descendentă.
Deplasările aerului în interiorul peşterii sînt cu totul insesizabile.
Poate acest l ucru este explicat in parte şi de faptul că golurile dintre
stratele de rocă, crăpăturile şi spaţiile dintre blocuri sînt astupate cu
calcHă împiedicînd astfel pătrunderea aerului şi prin alte locuri decît
prin deschiderea peş.t erii. Curenţi de aer evident sesizabili n-am întîl
nit nici iar.na şi nici var.a şi nici măcar în cele mai înguste porţiuni ale
peşterii.
Deplasarea foarte încetinită a aerului a putut fi pusă în evidenţă la
intrarea în peşteră şi în diferite puncte ale acestei cu ajutorul unui fir
de fum purtat dintr-un loc în altul .
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d. Apa din peşteră. Ştiut fiind că peştera se găseşte într-o regiune
unde cantitatea anuală de precipitaţii este destul de ridicată, adăugînd
la aceasta şi faptul că peştera se găseşte la o mică adîncime, e lesne
să ne imaginăm că mare parte din apa meteorică infiltrîn<lu-se ajunge
repede în încăperile peşterii. Primăvara cînd se topesc zăpezile , sau
uneori vara, cînd ploile se succed la s·curte intervale, în peşteră apa
se face simţită p retutindeni. Din tavan sute şi sute de picături îşi unesc
„ glasurile" realizînd o curioasă simfonie de sunete stranii pe care nu
mai peştera ţi-o poate oferi.
Cînd în exterior se instalează un timp lipsit de precipitaţii, atunci
lucrul acesta se face simţit şi în peşteră. Planşeul, pereţii şi plafonul
se usucă şi numai „ ligheanul" îşi păstrează în permanenţă apa.
CHIROPTERELE CE SE ADĂPOSTESC IN PEŞTERĂ
S-a urmărit lună de lună care sînt speciile de chiroptere şi c îte·
exemplare de fiecare specie sînt cantonate î n încăperile peşterii . Da
tele referitoare la numărul total de chiroptere, indiferent de specie, care·
a fost întîlnit în peşteră, a fost trecut î n tabelul nr. 3.
Tabelul 3
Numărul total de exemplare de chiroptere cantonat, în diferite Juni ale·
anului, în peşter.a Jgheabul cu Gaură.
Lunile anului.

VI 1968
VII
VII
IX
X
XI
XII

Număr exemplare.

Lunile anului.

o

I

o

II
III
IV

o
o
15
20
35

I

Număr exemplare.

1969

V
VI
VII

35
37

34
27
6
o

o

Din analiza datelor acestui tabel rezultă clar că peştera este folo
sită ca adăpost numai în timpul sezonului rece ; este deci un adăpost.
de iarnă. Chiropterele îşi fac apariţia în peşteră în luna octombrie şi
dispar în luna mai. Numărul total de chiroptere ce se adăpostesc aici,.
faţă de dimensiunile peşterii este foarte mic.
Pînă acum au fost identificate următoarele specii :
Rhinolophus hipposideros Bechstein 1 800. Fără o preferinţă pentru
condiţiile de microclimă dintr-o anumită încăpere a peşterii, această
specie, în exemplare răsleţe, a fost întilnită din Sala nr. 3 p înă în
Sala nr. 1 1 .
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Myotis myotis Borkhausen 1 797, mai puţin numeros decît specia
precedentă, exemplare izolate, sau cel mult grupate cite două, au fost în
tî1nite în cele mai multe din încăperile peşterii. De remarcat că deşi
aceasită specie hibernează în grupări unde indivizii stau strîns uni ţi
între ei, aşa cum am observat în peştera de l a Rarău şi cum eşte con
semnat în literatura de specialitate, aici, exemplarele aparţinînd acestei
specii hibernează izolat. Considerăm că acest lucru se datoreşte tempe 
raturii ridicate a aerului, care după părer·ea noastră se menţine către
limita superioară .a optimului de hibernare pentru specia Myotis myolis.
Barbastella barbastellus Bechstein 1 800, specie rar întîlnită în fau
na ţării noastre. Ea a fost întîlnită într-un număr foarte mic (2 exempl.)
şi numai în plin sezon de iarnă. Exemplarele apartinînd acestei specii
erau cantonate în Sala nr. 2, acolo unde lumina zilei se face evidentă
şi unde temperatura aerului este evident mai scăzută decît în restul
încăperilor mai din profunzimea peşterii.
Pentru ca să avem o imagine mai exactă, nu numai a speciilor ce
se adăpostesc în această peşteră dar şi a reprezentativităţii numărului
de exemplare ce aparţine fiecăreia dintre ele, am întocmit graficul de
la fig. 3.
Din analiza acestui grafic rezultă c ă locul întîi, în proc nte din
total, îl ocupă Rhinolophus hipposideros, o specie puţin pretenţioasă
faţă de natura adăpostului şi mai ales faţă de măsura in care acesta
îi asiyură o deplină securitate.
Myotis myotis ocupă locul doi. Numărul redus credem că s e dato
reşte faptului că peştera, deşi întinsă ca suprafaţă, încăperile ei relativ
joase (de puţine ori depăşind 2 m înălţime) nu asigură deplină securi
tate animalelor acestora.
Ultimul loc este ocupat de Barbastel/a barbasteJ/us, o specie care
obişnuit este rar întîlnită şi nu formează aglomerări.

CONCLUZII
1 . Temperatura aerului din peşteră a variat, v ara, între 7,2°C şi
9,3°C, iar ,iarna între 5,9°C şi 8,5°C i aceasta pentru p orţiunea de peşte
ră populată obişnuit cu chiroptere.
2. Umezeala relativă a aerului a fost în general ridicată, oscilaţi i le
acesteia fiind cuprinse între 95 % şi 1 00 "Io .
3. Apa meteorică infiltrată aici se întinde pe pereţii încăperilor
sub forma unei pelicule, sau cade sub forma unor numeroase picături,
care se adună în mici bazinaşe. In anumi·te perioade ale anului, cînd
în exterior se instalează o perioadă secetoasă, peştera este aproape
complet uscată.
4. Deplasarea aerului în interiorul peşterii este foarte încetinită.
Curenţii de aer sesizabili nu au fost semnalaţi nici în porţiunile mai în
guste ale peşterii.
5. Peştera este populată cu chiropter e numai în sezonul rece al
anului ( din octombrie p înă în mai) . Exemplarele întîlnite aici aparţin la
·
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3 specii

:

bastellus.

Rhinolophus hipposideros, Myo tis myotis şi Barbastella bar

6. Numărul total de exemplare de chiroptere, care se adăposteşte
in această peşteră, în comparaţie cu dimensiunil e ei, este foarte mic.
Una din explicaţii, considerăm noi, constă în aceea că încăperile peşte
rii, d eşi mari în suprafaţă, ele sînt în general j oase şi nu asigură sufi
cientEi securitate animalelor.
7. Exemplarele aparţinind speciei Myo lis myotis au fost întîlnite
hibernînd singuratice şi nu grupate aşa cum frecvent sînt întîlnite în
alte peşteri. Lucrul acesta poate fi explicat de faptul că temperatura
aerului este în general ridicată. Valoarea ac€steia se menţine la limita
superioară a optimului ecologic de hibernare.
MICROCLIMATIC CONDITIONS INSIDE THE GROTTO JAGHEABUL
CU GAURA-NEAMŢ AND THEIR INFLUENCE OVER THE SPECIFIC
COMPOZITION OF THE BATS SHELTERED IN IT.
S ummary
1. The air temperature in the grotto varied between 7,20 C and 9,3o C in
summer, and between 5,90 C aind 8,5o C i n winter. These variations are available
only for that part of the grotto which is usually populated by the bats.
2. The relative humidity of the air was generally advanced, its fluctuations
randing between 950/o and 100 % .
3. The meteoric water infiltrated here disperses on the walls of the grotto
parts of falls down in drops which collect i n l ittle basins. ln some periods of
year when autside the climate is droughtby the grotto is almost completely dry.
4. Air mouvements inside the grotto îs very slow. Perciptible air currents were
not discovered either into the narrow of the grotto.
5. 'I'he grotto is populaled by the bats only during the cold se::ison (from
October till May). The individuals dwellin g here belong to 3 species : Rhinolophus
h ipposideros, Myotis myotis and Barbastella barbasteZlus.
6. The total number of the individuals bats sheltered in this grotto is small i n
comparison with its dimensions . One o f the reasons for this thina we consider to
be the fact that the grotto parts, although large as ada, are generaly low and
cannot assure su!ficient security to the animals.
7. The individuals belonging to Myotis myotis werw met hibernating solitry
and not grouped together as thej werw usually found în others grottoes. This fact
is due to the air temperature which is genera!ly advanced. Its value remains on the
superior !imit of optim ecologica! conditions of hibernating.
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CONTRIBUŢII LA STUDIEREA DEPLASARILOR LOCALE
ŞI SEZONIERE EFECTUATE DE PASARI, PRIN METODA
INELARILOR, IN JUDEŢUL BACAU
ION I. CATUNEANU•
VASILE JACOB•

Ţara noastră, prin situaţia sa geografică, reprezintă un nod impor
tant de întretăiere a numeroase drumuri de migraţie pentru păsările din
Europa de est, de nord şi de centru ( fig. 1 ) .
Aceste drumuri brăzdează spaţiul aerian al României atit toamna
cll şi primăvara, în regiunea de vest - pe direcţia NE spre SV şi S, prin
centrul său pe direcţia NV - SE, ca şi aceea d e răsărit a ţării, pe direcţia
NV
SE, prin Moldova şi E - SV şi S, prin Dobrogea ( fig.2) .
In perioada octombrie 1 965 - octombrie 1 969, Centrala Ornitologică
Română, a cărei menire este de a studia şi migraţia păsărilor, a iniţiat 1 3
deplasări de teren, efectuate î n colectiv, adică personalul Centralei ş i
colaboratorii săi benevoli, din diferite ţinuturi ale ţării . Dintre acestea,
opt deplasări au fost organizate şi efectuate în colaborare cu Direcţia
Muzeelor din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, în Dobrogea şi
Moldova, de oarece majoritatea colaboratorilor Centralei funcţionează
în cadrul muzeelor de ştiinţe naturale (Tabel I.).
Aceste deplasări în comun au avut ca scop efectuarea de cercetări
orni tologice, îndrumarea şi perfecţionarea cadr·e lor tinere, şi inelarea
păsărilor, în vederea studierii şi urmăririi migraţiilor, locale şi sezoniere
ale acelora care cuibăresc în ţara noastră sau a celora care numai po
poses c, în cursul călătoriilor lor de toamnă şi de primăv.ară.
Cunoscînd faptul că păsările ce cuibăresc în centrul estelbic al
Europei şi nordul ei, călătoresc prin Moldova de-a lungul „drumului
carpatic " , două din deplasările efectuate de Centrala Ornitologică în
colaborare cu Direcţia Muzeelor s-au axat, în toamna anului 1 968 şi
primăvara anului 1 969, pe cea mai prielnică regiune, adică la bifur<: aţia
drumului principal de migraţie ce urmează valea Siretului, cu unul se
cundar ce parcurge valea Bistriţei. In această zonă de confluenţă este
situat ·oraşul Bacău u��de se .află Muzeul j udeţean de ştiinţe naturale, în
cadrul căruia activează un ornitolog şi a cărei conducere a sprijinit de
-

Str. Mendeleev nr 17, Bucureşti.
Direcţia Muzeelor; Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti
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Fig. 1 . Căile migrărilor în Europa. L i n i i foarte întreru · te - căile pe ocean, l i n i i punc
tate - căile pe fluvii (după Palmen), liniile slab întrerupte - direcţia generală de
migrare (după Dof'St) cu cîteva modificări făcute de noi după datele inelărilor regăsite.
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Fig. 2. Princlipalel.e trasee aiJ.e căilor de migrare care trec prin România
(Cătuneam.i
original).
-
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Personalul şi colaboratorii Centralei Ornitologice Române care s-au depiasat
pe teren, în vederea inelărilor, In perioada 1 966 - 1 97 1
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la început, cu un deosebit interes aceste deplasări, oferind tot concursul
la efectuarea lor.
Dat fiind interesantele rezultate obţinute în cursul acestor două
,deplasări şi pentru a mări sfera de .acţiune, Direcţia Muz-eelor a iniţiat
şi organizat, to.t cu sprij inul Muzeului de ştiinţe naturale din Bacău, o
a treia deplasare în cuprinsul j udeţului, în primăvara anului 1 97 1 , la
care au luat parte numai ornitologi din cadrul muzeelor de ştiinţe
naturale, colaboratori ai Centralei Ornitologice (fig.3) .
Prima deplasare în j udeţul Bacău a fos t efectuată în toamna anului
1968, între 26 septembrie şi 3 octombrie. Pe durata celor opt zile, cerce
tările au fost efectuate în lune.a Curelii, parcul dendrologic de la
Hemeiuş, balta Şerbeşti şi zăvoiul de la Răcătău (fig. 4) .
Timpul nefavorabil, ploaie şi vînt, a obligat pe participanţi să-şi
•caute adăpost pentru noapte în oraşul Bacău (26, 27.IX. 1 968) şi în clă
direa din parcul dendrologic de la Hemeiuş (28.IX-3.X.) , ziua de lucru
·reducîndu-se astfel la numai 1 0 - 1 2 ore, seara fiind obligaţi să strîngem
plasele, iar a doua zi să le reîntindem.
Din cei 1 2 participanţi la deplasare numai cinci au fost responsabili
de inele, restul de şapte lucrînd ca coechipieri.
In această deplasare .a u fost inelate 208 păsări, aparţinînd la 26
:specii (Tabel 1.,).
A doua deplasare a fost efectuată în primăvara anului 1 969, între
14 - 20 mai. De data aceasta, pent�u o mai strînsă legătură cu terenul,
cei 16 participanţi, din care 1 O responsabili de inele şi şase coechipieri,
au locuit în opt corturi ; prima t:a bără fiind instalată în zăvoiul de la
Răcătău, în lunca Siretului, iar a doua î n parcul dendrologic de la
Hemeiuş (fig. 5), lucrîndu-se în condiţii foarte bune, atît ziua cit şi în
timpul noptii, în echipe de control.
ln total au fost inelate 441 păsări ( fig. 6), aparţinînd la 31 spe
•cii (Tabel l i :) .
A treia deplasare a fost efectuată în primăvara anului 1 97 1 , intre
·23 - 28 mai. Pe dur.a ta de cinci zile, cei şapte participanţi, din care
·cinci responsabili de inele şi doi coechipieri, au lucrat, pe rînd, în trei
locuri diferite. Pe 23 şi 24 mai s-au efectuat cercetări pe Masivul �a?dru
•(fig.7 - 8), iar pe 25 şi 26 mai la Slănkul Moldovei, revenindu-se :apoi
la parcu l dendrologic de la Hemeiuş, unde s-au efectuat observaţii pe
·27 şi 28 mai.
In această deplasare au fost inelate 1 30 păsări apartinînd la 22
·specii ( T·a b·�l 111.).
Lunca Siretului, cu zăvoaiele ei cît şi pădurile învecinate, oferă un
loc trofic prielnic staţionări i p ăsărilor î n migraţia lor de toamnă şi bioto 
puri favorabile reproducerii î n cursul deplasărilor de primăvară, fapt
·ce determină ·oprirea m ultor specii şi indivizi în a ceste locuri.
In cele trei ieşiri în teren, în a fara interesantelor observaţii efectua
te, au fost inelate în lotal 779 păsări, făcînd parte din 7 ordine, 21 fam ilii
Şi 47 s.Ji>ecii {Tabel III.).
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Fig. 3. Pun ctele în care au fost efectuate deplasările orn i t ologice
13 - primăvara 1 969. C - prim:lvara 1 970.
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Tabel I I
INELARILE EFECTUATE DE CENTRALA ORNITOLOGICA ROMANA
IN COLABORARE CU DIRECŢIA M UZEELOR,
IN CUPRINSUL JUDEŢULUI BACAU

a

.._;

Genul şi specia

..:
.z

UJ
<li
u
c:
::s

....:i

2
1 . Gallinago gallinago
2. Streptopelia turtur
3. Cuculus canorus
4. Strix aluco
5. Alcedo athis
6. Dendrocopus medius
7. Jynx torquilla
8. H i rundo rustica
9 . Delichon urbica
10. Riparia riparia
1 1. MotaciUa cinerea
12. Motacilla alba
13. Lanius collurio
14. Troglodytes troglodytes
15. Prunella modularis
16. · Sylv.ia borin
17. Sylvia atricapilla
18. Sylvia curruca
19. Phylloscopus collybita
20. Phylloscopus sibilatrix
21. Regulus regulus
22. Muscicapa striata
23. Ficedula parva
24. Phoenicurus phoenicurus
25. Luscinia luscinia
26. Er.ithacus rubecula
27. Turdus phylomelos
28. Turdus merula
29. Turdus viscivorus
30. Aegi.thalos caudatus
31. Parus major
32. Parus montanus
33. Parus caeruleus
. 34. Parus ater
35. Sitta europaea
36. Certfiia familiaris
37. Fringitla coelebs
38. Carduelis chloris
39. Carduel.is carduelis
40. Coccothraustes coccoth.
41. Pyrrhula pyrrhula
42. Passer domesticus
43. Passer montanus
44. Sturnus vulgaris
-45. Oriolus oriolus
·46. Garrulus glandarius
-47. Corvus monedula soem.
TOTAL INELARI
EFECTUATE -

3
1

5
1
2
1

a;

iiî

....

.,,.
::s

.!::

E

"Qj

{?.

::r::

4

l

5

2
1

2
1

7

12
1
2
3

2

I

,_)

6

4

10
15
12
1
2

3

2

5

10

8

18

1

1
3
1

1
4
1
1

9
20
43

15
3
4

24
23
47

14
3
2

2
8
4
1
1

2
22
7
3
1
11
1
7
4

2

3

1

2
4

1
5

3
1
125

1

83 208

.,,.
::s

·a;

<U
u
c:
::s

Cii
....,

QJ

I

1971

1969

1 968
....
Ql

E

co

1

Is l

CI>

I

::r::

o
E-1

1
1
1

1
1
1

41

4
41

27

27

5
20

15
35
12
3
2

2
2
1
1
10
3
57
41

2
1
2
23
4
57
41

11
1

12
1
1

4

4

12
27
1
7

12
29
1
7

4
3

57
26
6
3

61
29
6
3

1

2

3

70

371

441

1
13
1

1

1

�2

� � <U o
� CI' U3 �

QJ
::r::

•

I

10

I

11

18

5
3

4
1
1

1
2

12

18
15

2

5

2

2

4

1
1
5

5
8
14

2
11
13
19
2

5
1

3

1

1

1
2

10

1
1

13
1

1
4

57

8
1

1

1

21

I

�

15
4
1
1

2
2
4
4
2

52
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·- -o

9
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::s

<U
>

I

1
4

...... ....
"' QJ
.... c:

I

o QJ
E-1 llO

1
1
1
·l
2
1
4
71
1
2
18
18
28
1
1
15
45
12
21
2
1
8
2
3
25
39
93
107
2
2
42
9
4
2
17
1
32
34
1
7
1
61
33
10
3
1
3

130 779

13

Fig. 5. Tabăra instalată in parcul dend ro l og i c Hemieuş

Fig. 6 . Coccothrattsles coccotliraustes melat
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'3 1 6

In afara numeroaselor reprinderi locale efectua te în decursul ine
lărilor, putem menţiona următoarele regăsiri după o perioadă mai în
.d elungată :
Hirundo rustica (Rîndunică)
R 3335 C.O.R. ad. 19 . 5. 1 969 Hemeiuş, j ud.
Eliberat
ad. 8. 8. 1 969 Hemeiuş, j ud.
Eliberat
R 3346 C.O.R. ad. 1 9 . 5. 1 969 Hemeiuş, jud.
Eliberat
ad. 8. 8. 1 969 Hemeiuş, jud.
tan. Eliberat.
o = 2 = 20.
R 3349 C.O.R. ad. 1 9. 5. 1 969 Hemeiuş, jud.
tan. Eliberat.
o = 2 = 20.
ad. 8. 8. 1 969 Hemeiuş, jud.
tan. Eliberat.
o = 2 = 20.

Bacău, Polis Rozalia.
Bacău, Polis Rozalia.
Bacău, Polis Rozalia.
Bacău, Szombath Zol
Bacău, Szombath Zol
Bacău, Szombath Zol

Turdus meru/a ( Mierlă)

P

l

900 COR

9 ad. 1 7. 5. 1 969 Hemeiuş, j ud. Bacău, Zsiv.anovits
Peter. Eliberat.
9 ad. 9. 6. 1 970 Hemeiuş, jud. Bacău, Popovi<:: i Gri
gore. Eliberat.
1 = o = 9.

Lanius collurio ( Sfrancioe=berbecel) .

R . 1 2.528 COR

� ad. 1 9. 5. 1 969 Hemeiuş, j ud. Bacău, Theiss Feli
cia.
� ad. 1 9. 6. 1 970 Hemeiuş, j ud. Bacău, Popovici Gri
gore. Eliberat.
1 = 1 = o.

Din aceste cîteva regăsiri efectuate în anii 1 969 şi 1 970 la Hemeiuş,
ultima prezintă un deosebit in teres, deoarece sfranciocul, Lanius collu
rio, p ărăseşte anual Europa şi deci şi �ara noastră prin septembrie,
pentru a-şi petrece anotimpul rece to0c mai în savanele şi stepele cu
biotopuri semi aride, ale Africii orientale şi meridionale, situate la sud
.de Ecuator, adică începînd din nordul părţii orientale a Congoului şi pînă
în Afrca de sud (fg. 9).
Este interesant că toamna, toate exemplarele de Lanius collurio d in
Europa migrează prin ţara noastră şi Iugos1av1a spre sud, µrin peninsula
Balcanică. Din Grecia traversează direct Marea Mediterană p rin insula
Creta, în Egipt, de unde urmînd valea Nilului se răspîndesc în locurile
Jor de iernare.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Fig.

Fig.

7. Masi v u l Şan d rn .

8 . Cabana d e p e masivul Şandru în ju:rul căreia s-<a efectuat inelările.
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Fig. 9. Migraţia sfranciocului Lanius collurio după
DORST 1) Dunga groasă - aria de reoroducere,
săgeata groasă - migraţia de toamnă, zona
neagră - aria de iernare. săgeată punctată
migraţia de primăvară

1) DORST, J.
25, Paris.

-

1965. Les migrations tl'es oiseaux. - Petite bibJiotheque Payot.
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Primăvara insă, aceste păsări n u s e mai înapoiază p e aceiaşi
rută. Pornind spre nord şi aj ungînd în Sudan, urmează spre est o cale
ce trece peste M area Roşie, nord vestul Arabiei Saudite şi pe un front
îngust parcurg Palestina, Siria, parte.a vestică a siei mici prin Turci:a ,
trecînd în Bulgaria şi Român ia, de unde prin căile de migraţie obişnuite
se răspîndesc în evantai în toată Europa. De regulă, l a noi în ţară so
scesc între 8 şi 30 aprilie, cînd numeroase exemplare se opresc pen
tru a cui bări.
Astfel, exemplarul femel repr ins la Hemeiuş, după un an şi o lună
de la inelare, a parcurs o distanţă apreciabilă în migraţia lui de toamnă
şi de primăvară, pentru a reveni la locu l de cuibărit din anul anterior
şi ar fi foarte intresant şi util dacă anual s-ar organiz-a astfel d e de
plasări de cercetări ornitologice, de noi inelări şi reprinderi, în aceas
tă interesantă regiune a Moldovei .
CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE DEPLACEMENTS LOCAUX ET SAISONNIERS
DES OISEAUX, PAR LA METHODE DU BAGUAGE, DANS LE DISTRICT
DE BACAU
Resume

La Roumanie, par sa situation geographique est un important
carrefour de
nombreuses routes de migrations (fig. 1) qui traversent son territoire â l'ouest, au
centre et â l'est (fig. 2).
Dans la periode octobre 1965-oct. 1969 · la Centrale Ornithologique Roumaine
a organise ···13 deplacements d'etudes ornithologiques et de baguage avec son per
sonnel et ses collaborateurs benevoles, dans differents points du pays. Ces depla
cements en groupe- ont eu comme but des recherches ornithologiques, le perfectio
nnement des jeunes ornithologues et le baguage des oiseaux, en vue d'etudier leurs
deplacements locaux et saisonniers. Huit d'entre eux ont ete organises en collabo
ration avec la Direction des Musees, du Conseil de la Culture et de l' Ed11cation
Socialiste, dans la Dobroudja et la Moldavie, parce qu'une grande partie des
collaborateurs de la Centrale Ornithologique fonctionent au pres des Museum
d'Historie Naturale (Tab. 1 ) .
Les auteurs decrivent Ies trois deplacements qui furent faits e n collaboration
avec la Direction des Musees, en, Moldavie (fig. 3. A, B. C), effectues sur le trace
de la grande route de migration „Carpatique" , le long de la vallee du Siret, que
suivent chaque annee des millier d'oiseaux nichant dans le centre, le nord et le
nord-est de !'Europe.
Ainsi, en octobre 1968 (26.IX.-3.X) Ies 12 participants on bague 208 oiseaux
(Tab!. II) dans les bois de la plaine inondable bordant les rives du Siret, ă Cu
relea et Răcătău (fig. 3 A, 4), dans Ies marais de Şerbeşti, et dans le parc den
drologique de Hemeiuş.
Au printemps 1969 ( 1 4-20.V) les 16 participants on bague 441 oiseaux (Tabl.
I) sur Ies rives du Siret, â Răcătău (fig_ 3, B) et dans le parc de
Hemeiuş
(fig. 5, 6).
Au printemps 1971 la Direction des Musees a organise un deplacement avec 7
ornithologues des musees (23-28.V) dans 3 points successifs : le massif Şandru (fig.
3 C, 7, B), ă Slănicul Moldovei et â Hemeiuş, baguant 1 30 oiseaux (Tabl. II).
Comme resultat de ces trois deplacements, on a bague 799 oiseaux (Tab! . I II)
et â des contrOles effectues en 1969 et 1970 ă Hemeiuş, on a repris 5 oiseaux ba
gues. A cause de ces deplacements annuels d'automne dans l' Afrique du sud (fig.
9), la reprise du Lanius collurio bague a Hemeiuş en 1 969 est tres i nteressante et
Ies auteurs prposent qu'il serait utile d'efectuer chaque annee, prevernal et nuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tomnal, de pareilles recherches ornithologiques dans cette interessante reg ion de
la Moldavie, ou se trouve le Museum d'Histoire Naturelle de Bacău, ayant un
ornithologue et dont la Direction a prete son concours tout au long des recher
ches mentiones.

Tabel I I I

EXEMPLARELE CAPTURATE, PE ORDINE ŞI FAMILII
I.
1.
II.
2.
III.
3.
IV.
4.
V.
5.
VI.
6.
VII.
7.
8.
9.
10.
1 1.
1 2.
13.
1 4.
1 5.
16.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21 .

ORDINUL CHARADRIIFORMES
Familia Scolopacidae
ORDINUL COLUMBIFORMES
Familia Columbidae
ORDINUL CUCULIFORMES
Familia Cuculidae
ORDINUL STRIGIFORMES
Familia Strigidae
ORDINUL CORACIIFORMES
Familia Alcedinidae
ORDINUL PICI FORMES
Familia Picidae
ORDINUL PASSERIFORMES
Familia H irundinidae
Familia Motacillidae
Familia Laniidae
Familia Troglodytidae
Familia Prunellidae
Familia Muscicapidae
Familia Aegithalidae
Familia Paridae
Familia Sittidae
Familia Certhiidae
Familia Fringilidae
Familia Ploceidae
Familia Sturnidae
Familia Oriolidae
Familia Corvidae '
TOTAL EXEMPLARE

exemplar
1
1

"

1

"

2

"

5

"

74

22
28
1
5
375
2
57
17
1
75
94
10
3
4
779

"

"

"

"

„

"
„

"
"

„
„

"

Karl Marx nr. 2, BACAU - ROMÂNIA
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The Status of Bird s in Britain and Ireland
Prepared by the Records Comittee of the British ornitologists' Union.
Blackwell Scientific Publications, Oxford - London - Edinburgh, 1 9 7 1 ,
334 p.
In octombrie 1 962, consiliul Uniunii ornitologilor britanici a hotărît
întocmirea unei noi lucrări care să prezinte „la zi" situaţia avifaunei din
M drea B1 it·a nie şi I rl a n d a , şi care să înlocuiască lista anterioară, publicată
în a n u i l 952.
Rezultatul muncii colectivului însărcinat cu realizarea acestui obiec
tiv, coordonat de către D. W. Snow, a văzut lumina tiparului în an ul 197 1
sub forma unui volum d e o reală valoare ştiinţifică.
Lucrarea prezintă, în ordine sistematică, toate speciile de păsări iden
tificate pe teritoriul Marii Britanii şi a Irlandei pînă la data de 3 1
decembrie 1 96 8 , fiecare specie fiind tratată după următoarea schemă :
numire.a. pc1pulară ; numirea ştiinţi fică ; arealul specie ( rezumativ ) şi c a 
racteristica deplasărilor ei sezoniere ; subspecia sau subspeciile identifi
-cate (în cazul speciilor politipice) ; răspîndirea speciei în insulele bri
tanice.
Acest din u rmă paragraf este desigur cel mai amplu, reprezentînd î n
medie o treime s a u o j umătate de pagină şi fiind întocmit c u o deosebită

m i nuţiozitat e şi scrupulozi tate. El cuprinde informaţii succinte, dar com

plete, asupra frecvenţei speciilor, asupra teritoriilor pe care le populează,
asupra dinamicei lor şi asupra perioadelor în care au fost observate sau
în decursul cărora ele staţionează în Marea Britanie şi Irlanda.
Identificările repetate ale unor specii foarte rare, accidentale, de
provenienţă nord-americană sau asiatică, reprezintă o expresie elocventă
a faptu lui că ornitologii englezi studiază cu asiduitate avifauna ţării lor,
reuşind să surprindă chiar şi unele aspecte greu sesizabile privi toare la
oeomponenţa sa specifică.
Volumul se încheie cu o notă care conţine unele completări rezultate
<lin observaţiile ornitologice ale anilor 1 969 şi 1 9 7 0 , precum şi cu o listă
centralizatoare a tuturor speciilor din avifauna Marii Britanii şi a Irlandei.
Este cert că cel puţin pentru vreo 1 0- 1 5 ani, The Status of Birds in
Britain and Ireland va reprezenta principala lucrare de referinţă în do
meniul pe care îl abordează.
DAN MUNTEANU
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I.

ACTIVITAŢI ŞTIINŢIFICE

a. Personalul de specialitate al muzeului
Şova Constantin

- ecologie, herpetologie

Rang Cătălin

- ornitologie

Goagă Aristiţa

- entomologie

Barabaş Nicolae

- plante superioare

Barabaş Victoria

- briologie

Sava Gheorghe

- lichenologie

Preda Gheorghe

- restaurator

Rang Violeta

- conservator

Prisecaru Vasile

- conservator ajutor

Vasîlca Tatiana
Chirilă Aurica

conservator ajutor
- conservator ajutor

h Lucrări publicate şi comunicate :

c.

Lucrări comunicate

10

Lucrări publicate

10

Publica ţia „Studii şi Comunicări"

I n cursul anului 1 9 7 1 volumul „Studii ş i Comunicări" apare pentru
prima dată pe serii separate ;

seria botanică cu un număr de 405 pagini

include în sumar 35 lucrări, la sfîrşitul volumului sînt indicate insti
tuţiile ( 1 55) cu care s-a făcut schimbul de publicaţii pînă în anul 1 9 7 0 ;
seria zoolgie cu un număr de 5 1 9 pagini a cărui sumar cuprinde 4 5

la finele volumului găsim ; pers o nali a , recenzii şi r apo rt ul a n u a l
al instituţiei pe an ul 1 970.
I n an u l 1 97 1 n u ma r u l publicaţiilor de schimb s-a ridicat la 2 1 4 c u un
număr d t' 1 98 1 volume. Determinat de faptul că a fost organizată colecţi3
d� schimb „Flora exsicc.ata" (prima .acţiune de acest gen în ca dr u l mu 
zeelor din ţară) a u fo s t publi cate Schaedele I şi II.
lu c 1 ă ri ,
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II. ACTIVITAŢI MUZEISTICE :
a.

lmbogăţirea colecţiilor din muzeu :

Botanică : - Zoologie : b.

Plante superioare
22.000 coli cu 7 6 0 specii
1 .200 plicuri cu 140 sp.
Muşchi
1 . 300 plicuri cu 1 50 sp.
Licheni
Ornitologie
260 exemplare
1 . 090 exemplare
Herpetologie
ento m o l ogi e - 7.000 ex emp l are
-

-

-

Schimbul de colecţii :

Anul 1 9 7 1 a marcat iniţierea şi realizarea schimbului de colecţii
ştiinţifice. Colecţiile muzeului s-au îmbogăţit cu un număr de 1 4 . 00 0
specii sosite din ţară şi străinătate î n schimbul materialului nostru „Flora
exsiccata (centuria I şi II).
S-a realizat schimbul cu :

Instituţii din ţară
- Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj - Grădina Botanică
- Universitatea „AL I. Cuza" Iaşi, - Grădina Botanică
- Universitatea Bucure�ti, - Grădina Botanică
Universitatea Craiova, - Grădina Botanică
Institutul Politehnic Braşov, - Facultatea de silvicultură
Institutul Agronomic Timişoara, - Facultatea de agronomie
Institutul Agronomic „Dr. Petru Groza" Cluj, - Catedra de bo
tanică
Institutul pedagogic de 3 ani - Pi te.5 ti
Institutul pedagogic de 3 ani Constanţa

Instituţii din s trăinătate
-

Universitatea din Sofia, Bulgaria
Institutul botanic Cracovia, Polonia
Muzeul Kuopio, Finlanda
Muzeul Universităţii din Colorado, S.U.A.
Institutul Botanic din Viena, Austria
Institutul Botanic, Warsz,aw.a, Po l onia .
Tromso Museum,
orvegia.
Botanica! Gardens, Sa1aspils, Latvi -a, U.R.S. S .
c.

Cursuri de muzeografii :

Muzeul nostru a găzduit şi sprijinit organizarea a trei cursuri cu
muzeografii. Aceste cursuri s-au desfăşurat sub conducerea Direcţiei Mu
zeelor şi a Centrului de perfecţionare a cadrelor din cadrul Consiliului
Culturii şi Educaţiei Socialiste.

Cursul de ornitologie
Au participat un număr de 10 muzeografi şi preparatori. S-a intre
prins o acţiune de inelare în Valea Trotuşului (Slănic-Moldova) şi alta pe
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Valea Bistriţei (Hemeiuşi-Bacău). Rezultatele acţiunii sînt incluse în ar
ticolul „Contribuţii la studierea deplasărilor locale şi sezoniere efectuate
de păsări prin metoda inelărilor în jud. Bacău" , apărut în acest volum.

Cursul de entomologie
Au participat un număr de 1 4 muzeografi din ţară şi invitaţi ai
muzeului nostru, de la Muzeul de Istorie Naturală "Gr. Antipa" Bucureşti
şi de Ja Uni v . d i n B u c ure şti
Această acţiune a avut drept scop creşterea patrimoniului muzeal,
contribuind totodată şi la studiul monografic al bazinului rîului Trotuş.
Rezultatele obţinute sînt incluse în listele sistematice publicate în acest
volum.
.

Cursul de botanică
Beneficiind de îndrumarea ştiinţifică a conf. D. Mititelu de la Uni
versitatea „A. I . Ouza " Iaşi, mureogria.fii .au .aivut iposi-O ilitatea s ă raudieze
lecţii teoretice în teren şi să vadă principalele asociaţii din diferite tipuri
de vegetaţie: z o nal ă 1interzona l ă şi ·a zonală din Moldova şi D obrogea. To t
odată fiecare muzeograf a avut posibilitatea să colecteze de pe tot itine
rarul parcurs peste 1 . 000 de specii, material ştiinţific valoros pentru îm
bogăţirea colecţiilor.
,

d.

Colaborări cu specialişti, tineret, pionieri

Mulţumim şi cu această ocazie specialiştilor care au sprijinit acţiunile
noastre ştiinţifice şi muzeistice cu ocazia deplasărilor făcute la Bacău.
Ş t e f u r e a c - Universitatea Bucureşti.
- Prof. Dr. T r a i a n
Conf. D u m i t r u M i t i t e 1 u - Univ. „AL I . Cuza" Iaşi.
Cercet. Dr. M e d e e a W e i n b e r g - Muzeul de Istorie Natu
rală ,Gr Antipa' Bucureşti.
Muzeul de Istorie Naturală „Gr.
Cercet. I o a n D r ă g h i a
Antipa".
Muzeul de Istorie Naturală „Gr.
Cercet. D. M a r i n e s c u
Antipa" .
- - Lector universitar P. N e a c ş u - Univ. Bucureşti.
Cercet. Dr. I o n e l F u h n - Institutul de Biologie Bucureşti.
- Cercet. Dr. X e n i a P a 1 a d e - Muzeul de Istorie Naturală
„Gr. Antipa" Bucureşti.
Colaborarea s-a realizat pe planuri multiple. Menţionăm doar prac
tica efectuată (o zi pe săptămină) de o grupă de studenţi de la Institutul
pedagogic de 3 ani Bacău in laboratoarele noastre sub conducerea m uzeo
grafilor.
Dintre acţiunile desfăşurate cu pionierii se remarcă prodigioasa acti
vitate de colectare şi preparare făcută de pionierii cercului Tinerilor na
turalişti" din corn. Măgura.
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Ghidul muzeului

In scopul popularizării activităţilor din muzeu a fost tipărit un ghid
care pe un număr de 16 pagini ilustrează planul expoziţiei, aspecte din
e x p ozi ţ i a de ba z ă şi eXJpoz•iţiile itinerarute, oa.sa muzeu Ion Borcea
din
corn. Racova, din laboratoare, precum şi publicaţiile muzeului. Nu lipsesc
nici aspectele de la diferitele cursuri (taxidermie, ornitologie, botanică)
desfăşurate la Bacău, cit şi de la diferite simpozioane organ izate de
muzeul nostru.
III.

ACTIVITAŢI CULTURALE
a.

Ciclul „Mari biologi români"

Ştiinţa biologică românească a contribuit cu succes la formarea con
ce pţiei materi1aliste ia generaţHlor de muncitori, ·elevi, ·studen ţ i .
In patrimoniul ştiinţei româneşti şi-au înscris numele savanţi biologi
de prestigiu care prin activitatea şi opera lor au contribuit la succesul a
cestei discipline.
Acest ciclu organizat de Muzeu in colaborare cu Comisia pentru
răspundirea ştiinţei şi culturii de pe l i ngă Comitetul judeţean pentru cul 
tură şi educaţie socialistă a dat posibilitatea foştilor elevi sau colaboratori
ai marilor biolog i să evoce viaţa şi opera acestuia.
Mulţumim şi pe .a-ceastă c.aae conferenţiariilor care au răspuns i nvita
ţiei noastre, de a ex p u ne :
- Dr. doc. M i h a i B ă c e s c u, membru corespondent al Acad .
R.S.R., Preşedintele consiliului naţional I.C.0.M. : .,Viaţa şi opera P rof.
I. Borcea".
- Prof. dr. doc. C o n s t a n t i n M o t a ş - om de ştiinţă emerit
- „Viaţa şi opera Prof. I. Simionescu".
- Prof. dr. doc. M i h a i I o n e s c u , membru corespondent al Acad .
R.S.R. - „ Viaţa şi opera Prof. I. Chiriţescu-Bîznoşanu' .
- Prof. dr. doc. T r a i a n Ş t e f u r e a c, Univ. Bucureşti : „Viaţa
şi opera botanistului D. Brîndză" .
- Dr. doc. A u r e l i a n P o p e s c u-G o r j , şef de secţie la Muzeul
de J :;torie Na turală „ Gr. Antipa" : „ Aristide Carad j a , entomolog şi filosof" .
Prof. dr. G h. H a s a n, Institutul Pedagogic de 3 ani Bacău :
„Viaţa şi opera savantului român Emil Racoviţă '.
- Conf. dr. doc. G e o r g e D. V a s i 1 i u , Institutul Pedagogic de
3 ani Piteşti : ,Viaţa şi opera savantului V. Babeş · .
-

b.

Expuneri, simpozioane, conferinţe.

In cursul anului 1 9 7 1 muzeografii au susţinut peste 30 conferinţe,
simpozioane şi cicluri de conferinţe la cămine culturale sau în cadrul u ni
versităţilor săteşti din jud. Bacău.
Mterialele au fost însoţite de filme documentare, diapozitive şi
material muzeistic.
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c.

Acţiuni de popularizare

Presa locală (9 articole) şi radioul a u fost folosite atît pentru popu
larizarea acţiunilor instituţiei cît şi pentru popularizarea ştiinţei.
Muzeografii au fost sprijiniţi în această acţiune şi de Prof. dr. doc.
A d r i a n a M u r g o c i de la Universitatea Bucureşti care a expus tema :
,Ecologia viitorului" la un mare număr de cadre didactice şi iubitori ai
din jud. Bacău.
d.

Expoziţiii itinerante.

Intrată în practica muzeografică această formă de activitate culturală
a pătruns: pînă la sate prin intermediul expoziţiilor : „Dăunători animali
şi vegetali la cultra mare" ,Dăunători animali şi vegetali l a pomi fruc
tiferi", „Insecte utile omului".
Expoziţiile au fost itinerate în 1 1 comune sau sate componente, asi
gurîndu-se şi îndrumarea de specialitate.

Lis ta · speciilor de insecte c olectate de participanţii la cursul de
specializare ţinut În jud. Bacău În perioada 6
14 iunie 1971
-

La acest curs au participat muzeografii entomologi :
K o n i g F r e d e r i c - Muzeul de Ştiinţele Naturii
Timişoara.
I a c o b M a r i a - Direcţia Muzeelor.
N a g 1 e r C a r o 1 - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Focşani.
V o i c u M a r i n - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Suceava.
T ă r ă b u ţ ă C o n s t a n t i n - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Roman
A x i n t e M a r i a n a - Muzeul de Ştiinţele Naturii,
G a v a R a d u - Muzeul de Ştiinţele Naturii, P teşti.
P a i n a M i r c e a - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Oradea.
G o a g ă A r i s t i ţ a - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău.
şi invitaţii :
Dr. M e d e e a W e i b e r g - Muzeul de Istorie Naturală
„Gr. Antipa ' Bucureşti.
Dr. N e a c ş u P e t r u - Universitatea Bucureşti.
D r ă g h i a I o n - Muzeul de Istorie Naturală „Gr.
Antipa" Bucureşti.
M a r i n e s c u D a n - Muzeul d e Istorie Naturală „Gr.
Antipa" Bucureşti.
Publicăm lista speciilor primite pină la data apariţiei volumului.

Lista speciilor este inclusă în lucrările publicate în acest volum.
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Lista speciilor de insecte colectate de paticipanţii la cursul de
specializare ţinut în jud. Bacău în perioada
6
14 iunie 1971
-

La acest curs au participat muzeografii entomologii :
Konig, Frederic. - Muzeul de Ştiinţele Naturii Timişoar�
Iacob Maria - Direcţia Muzeelor
Nagler Carol - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Focşani
Voicu Marin - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Suceava
Tărăbuţă Constantin - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Roman
Axinte Mariana - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Ploieşti
Muzeul de Ştiiţele Naturii, Piteşti
Gava Radu
Faina Mircea - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Oradea
Goagă Aristiţa - Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău
şi i nvitaţii :
Dr. M edeea Weiburg - Mlll zeul de Istorie Na1turală „Gr.
Antipa" Bucureşti
Dr. Neacşu Petru - Universitatea B ucureşti
Drăghia Ion - Muzeul de Istorie Naturală , Gr. Antipa"
Bucureşti
Marinescu Dan - Muzeul de Istorie Naturală „Gr. Antipa''
Bucureşti.
Publicăm lista speciilor primite pîna la data apariţiei volumului .
·

ION FAINA
<O
,.. _

•
...., __

'-'. "8
... <1l

buc.

Genul şi specia

d'

z i..

<j'

Localitatea

Data

Ord. ODONATA
Subord . ZYGOPTERA
J.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Fam . Calopterygidae

1

Calopteryx splendens Harris
Fam. Platycnemididae
Platycnemis pennipes Pallas

Fem. Agrionidae
Jschnura elegans V . d. L.

c.

B c.

c.

Bc.
B c.
Bc.

c.
c.
c.
c.
c.
c.

2

13.VI.

3

11
2

13.VI.
12.VI.
1 1 .VI.
1 1.VI.
13.VI.
13.VI.
1 1.VI.
1 2.VI.

1
6
3
Î
7

Pyrrhosoma nymph1.1la Sulzer
Enallagma cyathigerum Charp.
A grion puella L.

B c.

3
5

lschnura pumilio Charp.

13.VI.1971

6

1
1
3
2

„

"
„
„
"
"

"
"

Bc.

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Bc.
Bacău, .parcul Gherăeşti
Sl - Slănic, Camping
Sd - Muntele Şandru 1 000-1 500 m
AR - Traseul Şandru-turbăria Apa Roşie
OP - Oneşti, dea-lurole Perchiu
Df. - Dofteana, parcul dendrologic
-

Puncte de co l e ctare :
c - ieamun
fr - frecvent
r - rar

c.

c.
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8.
9.

Agrion pulchellum V. d. L.
Agrion ornatum Se!ys

Localitatea

Dala

Genul şi specia

1
1

1

12.VI.
12.VI.

"
u

c.
c.

Bc.
Bc.

Ord. COLEOPTERA
Fam. Silphidae

l.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Necrophorus vespille L.
Thanatophilus sinuatus F.
Xylodrepa quadripunctata L.
Necrophilus subterraneus Dahl.
Silpha carinata Hrbst.
S. obscura L.
Phosuphuga atrata L.

9.VI.1971
12.Vl. „
12.Vl. „
I I .VI.
14.VI.
a.VI. „
10.VI. n

Fram. Histeridae
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

I.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.

25.
26.

Hololepta plana Fuessly
Hister quadrimaculatus L.
H. cadaverinus Hoffm.
Hister purpurascens Hrbst.
H. bipustulatus Schrnka.
H. bisinuatus (H. uncinatus) I 11 g
H. quadrinotatus Scriba

13.VI.
1 1 .VI.
1 0.VI.
10.VI.
a.VI.
14.VI.
1:3.VI.

„
„
„
„
„

„

Fan. Chrysomel idae

Plateumaris sericea L.
Lilioceris merdigera L.
Crioceris 12-punctata L.
Crioceris 1 4-punctata Scop,
Lema melanopa L.
L. cyanella L.
Labidostomis longimana L.
Clytra quadripunctata L.
CZ. laeviuscula Fabr.
Coptocephala unifasciata Scop.
Gynandrophthalma cyanea Fabr.
Gyn aurita L.
Cryptocephalus sericeus L.
Cr. violaceus Laich.
Cr. nitidus L.
Cr. octopunctatus Scop.
Cr. flavipes Fabs.
Cr. biguttatus Scop .
Cr. bipunctata L.
Cr. bipunctatus v. sanguiolentus Scopoli
Cr. vittatus Febr.
Cr. moraei L.
Cr. octacosmus Bedel
Cr. frontalis Mrah.
Cr. fulvus Goeze
Pachybrachys hieroglyphicus Laich.

'12.VI. "
8.VI. „
•12.VI. ,,.
J2.VI. „
.1 4.VI. „
12.VI. „
12.VI.
8.VI. „
8, 9.VI. .,.
12.VI. „
12.VI.
10.VI. „
8.VI.
12.VI. „
12.VI. „
8.VI. "
1 2.Vil . „
10.VI. ,,.
•11.VI. „
1 1 .VI. „
12.Vl.1971
7,14.VI. „
1'2.VI. „
8.VI. „
112.VI. „
12.VI.

S!.

Ol.
Ol.
AR.
Bc.
Sl.

Nm.

Bc.
Df.

Nm.
Nm.
Sl.

Bc.
Bc.

OP:
Sl.
OP.
OP.
Bc.

OP.
OP.
Df.
Sl.
OP.
OP.

Bc .

r.

r.

Sl.Nm.DL
OP.
OP.
SI.
OP.
Nm.

iDf.

Df.
OP.
Sl.Df.OP.Bc.
OP.
Sl. r.
OP.
OP-

http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

RAPORT ANUAL

Genul şi specia

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43 .
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71 .
72.
73.

Chrysomela limbata F.
Chr. coerulea Oliv.
Chr. fastuosa Scop.
Chr. menthastri Suffr.
Chr. polita L.
Chryschloa cacaliae Schrank.
Gastroidea polygoni L.
Colaphus sophiae Schall
Plagiodera veriscolor Leich.
Melasoma cuprea Fabr.
M. vigintipunctata L.
M. populi L.
M. saliceti Wse.
Pytodecta fornicata Bruggm
Phyllodecta laticllis Suff.
Galeruca tanaceti L.
G. pomonae Scop.
Lochmaea capreae L.
Galerucella lineola Fabr.
Agelastica alni L.
Crepidodera transversa Marsh.
Cr. femorata Gyllh.
Chalcoides aurea Geoff.
Ch. aurata Marsch.
Podagrica malvae Jllig.
Chaetochema tibialis Jllig.
Haltica quercetornm Fondr.
H. tamaricis Schrank.
H. oleracea L.
Podagria malvae I 1 1 .
Phyllotreta vittata Fabr.
Ph. nemorum L.
Ph . undulata Kutsch
Ph. vittula Redth.
Ph. atra Fabr.
Aphtona cyparissiae Koch .
Longitarsus tabidus Fabs.
L. luridus Scop.
Psylliodes napi Fabr.
Ps. luteola Mull.
Cassida viridis L.
C. fastuosa Schall.
C. murraea L.
C. nebulosa L.
C. ferruginea Goeze
C. vibex L.
Cassidula nobilis L.

Data

Localitatea

8.Vl.
9.VI . ,,.
7,14.VI.
8.VI.
12.VI.
12.Vl.
8,12.VI.
1 4.VI.
1 4.VI.
8.VI.
1 1.VI. ,,
8,14.VI. ,,.
8,14.Vl.
8,14.VI.
8.VI.
8.VI.
8.VI.
12.VI.
7.VI.
8,14.VI.
12.VI.
10.VI.
1 4.VI.
1 4.VI.
12.VI.
12,13.VI.
8.VL
1 2.VI.
12.VI.
1 2.VI.
12.VI.
1 2.VI.
7,12.VI.
13.VI.
12.VL
12.VI. 197!
12.VI.
12.VI.
8.VI.
14.VI.
8,14.VI. "
12.VI.
12, 1 3.VI.
8.VI.
1 3.VI.
12.VI.
1 4.VI.

SJ.
Sd .
Sl.Nm.OP.
Sl.OP.
Sl.Nm.OP:
OP.
Sl.OP.
Bc.
Bc.
Sl. r.
Bc. r:
Sl.Df.OP.
S!.Df.OP.
Sl.Df.OP:
Sl.
Sl.
SI.
OP'.
SI.
Sl.Bc.
OP:
Nm.
B c.
B c.
OP.
OP.
Sl.
OP.
OP.
OP.
OP.
OP.
Sl.OP:
Bc.
OP.
OP.
OP.
OP.
SI.
Bc.
Sl.Bc.
OP.
OP.Bc.
Sl.
Bc.
OP.
Bc.

„

„

„

„
„

11

„

11

„

„

11•

11
„

„.
„

11
11

11

11

11

11

11

„.
11

11

11

11

11

11

„

11

11

11

11

„

„
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Genul şi specia

1.

Localitatea

Ord. MEGALOPTERA
Fa!D. Sialidae
Sialis lutaris L .

Bc.

Ord. MECO PTERA

:Fam. Pa norpidae

1.
2.
3.
4.

Panorpa communis L.
Panorpa germanica L.
Panorma cognata Ramb.
Panorpa antipornm Nag.

Sl.Df.Bc.OP.
Sl.Df.
Df. r.
Sl.Sd.Nm.

1.
2.
3.

Ord. PLANIPENNIA
Fam. Hemerobiidae
Sympherobius elegans Steph.
Hemerobius humulinus L.
Hemerobius micans Oliver

Bc.
Sl.Df.
Sl.Df.Sd.

l.
2.
3.

4.

5.

Fam. Cbrysopidae
Hypochrysa pernobilis Tjeder
Chrysopa perla L.
Chrysopa abbreviata Curtis
Chrysopa septempunctata Wesmael
Chrysoperla (eh) carnea Steph.

Sl. i".
SI.Sd.Bc.
Bc.
Sl.Bc.

SJ.Sd.Bc.Df.
KONIG FREDERIC

��

.+J <J!

.:E �

l.

2.

Gem.li şi specia

Oro. LEPIDOPTERA
F.am. Psychidae
Psyche viciella Den. et Schiff.
Fam. Aegeriidae
Chamaesphecia bibioniformis Esp.

7.

Fam. Tortricidae
Pandemis dumetana Tr.
Chrysopa septempunctata Wesmael
Argyroploce olivana Tr.
Ancylis badiana Den. et Schiff.
Ancylis geminan.a Don.

8.

Fam. Petrophoridae
Acipitilia pentadactyla L.

3.
4.
5.

6.

d'

buc.

�

2
1

4
5
5

4
1
2
1

Datta

Localitatea

1 2.VI.1971

Bc.

1
1

12.VI.
13.VI.

OP. r.
Bc. r.

2
2
2

12.VI.
1 1.VI.
1 1.VI.
IO.VI.
12.VI.

1

9.VI.

"
"

"
"
tt
"

„

fr.

Bc.
Df.
Df.
Nm.
OP.

fr.
c.
fr.
fr.
c.

AR.

r.
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Genul şi specia

. i:
Z i:r.
.... "'

9.

10.
11.
12.

Fam. Crambida e

Crambus
Crambus
Crambus
Tisanotia

dumetellus Hb.
pratellus L.
pascuellus L.
chrysonuchella Scop.

2

buc.

cr

1
10
l
l

Data

4

12.VI.
12.VI.
1 2.VJ.
IO.VI.

Localitatea

„

"

Fam. Pyraustidae
Evergestis aenealis Den . et Schiff.
Microstega pandalis .Hh.
Mesographe verbascalis Den. et Schiff.
Loxostoge verticalis L.
Udea decrepitalis H. S.
Pyrausta cespitalis Hb.

1
6
1
3

1 9.

Pol.yploca fluctuosa Hb.

1

20.
21 .
22.
2 3.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Euchloris smaragdaria F.
Hemistola chrysoprasaria Esp.
Rhodostrophia vibicaria Cl.
Scopula virgulata Den. et Schiff.
Scopula caricaria Reutt.
Scopula rubiginata Hufn.
Scopula immorata L.
CicZophora linearia Hb.
Minoa murinata Scop.
Cidaria berberata Den. et Schiff.
Ci daria alternata Milll.
Cidaria bilineata L.

32.

Cidaria unangulata Hw.
Cidaria biriviata Bkh.
Cidaria ferrugata CI.

13.

14.
15.
16.
1 7.
18.

Fam. Cymatophoridae

1
1

1

1

13.VI.
1 1 .VI.
1 1 .VI.
13.VI.
9.VI.
12.VI.

„

"
„

Fam. Geometridae

33.

:M.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Cidaria pectinataria Knoch. L.
Cidaria ocellata L.
Lomaspilis morgi.nata L.
Cabera pusaria L.
Cabera exanthemata Scop.
Plagodis dolabraria L.
Therapis flai;icaria Den. e t Schiff.
Pseudopanthera macularia L.

1

3
1
1

1
2
1

•l

1
1
2

3

l
l

8.VI.
8.VI.
I O.VI.
7.VI.

1

7.VI.
7.VI.
7.VI.
7.VI.
1 1 .VI.
7.VI.
13.VI.
12.VI.
7.VI.

1

1
1
1

...
„

I
1
1

l

1 3.VI.197 1
13.VI. „
1 2.VI .
13.VI. "
1 3.VI. "
13.VI. „
13.VI.
7.VI.
1 2.VI.
13.VI. „
1 1 .VI.
7.VI.

4 3.

Angeron a prunaria L.

1

7.VI.

44.
45.

Semiothisa alternaria L.

1

1 2.VI.

Semiothisa clathrata L.

l

12.VI.

1

7.VI.

46.

Boarmia punctularia Hb.

Bc.

c.

Df. fr.
Df. :fr.
Bc. fr.
AR. fr.
OP. c.
Sl. r.
AR. r .

7.VI.
9.VI.

2
1

OP. fr.
OP. c.
OP. r.
Nm. fr.

"
„

"
„

"

"
"

"
"

Bc. fr.
Bc . :fr.
OP.

Bc.
Bc .

Bc.
Bc .
Sl.
OP.
Bc.

fr.
r.
fr.
fr.
c.

'!".

c.
c.

Df. c.
Sl. r.
Sd. r.
Scl.

r.

Nm. fr.
Sl. fr.
Sl. fr.
Sl. fr.
Sl. fr.
Sl. fr.
Df. fr.
Sl.

c.

Sl.

c.

.Bc.
OP.

..

c.

Sl. fr.
OP. fr.
OP. c.
Sl. r.
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Genul şi specia

49.

Ematurga atomaria L.
Jsturga roraria F.
Siona lineata Scop.

50.

Fam. Notodontidae
Gluphisia crenata L.

47.
48.

buc.

Loca l itatea

Data

�

a

8.VI.
9.VI.
1 1 .V I .

3

7.VI.
1 3.VL

1
1

„
„

"

Sd. c.
AR. r.

Df.

c.

Sl.
Bc.

r.

Sl .
Bc.

c.

Sl.
SJ.
SI.

c.
c.
c.

r.

Fam. Lymantriidae

51.
52.

Dasychira pudibunda L .
Leucoma salicis L.

10

1
5

7.VL
1 3.VI .

Scotia exclamationis I:..
Amathes c-nigrum L.
Amathes collina Bsd.
Sideridis albicolon Hb.
Hadena rivularis F.
Mithymna turca L.
Mithymna turca L.
Mithymna paliens L.
Trachea artiplicis L.
Apamea monoglypha H ufn .
Apamea characterea Hb.
Axylia putris L.
Emmelia trabealis Scop.
Bena prasinana L.
Colocasia coryli L.
Plusia chrysitis L.
Callistege glyphica L.

2

2

Lygephila viciae Hb.
Rivula sericealis Soop.
Herminia barbalis Cl.
Macrochilo tentacularis I:..
Tristales emortualis Den. et Schiff.

2
1
1
1

7.VI. 1 97 1
7.VI. „
7.VI. „
8.VI.
7.VI. „
1 3.VL
13.VL
1 3.VI.
13.VJ.
7.VJ . „
7.VI.
7.VI. „
1 2.VI. „
7.VI. „
7.VI. „
7.VI. „
1 1 .VI. „
1 2.VI.
7.VI.
1 3.VI.
7.VI. „
1 1 .VI.
1 1 .VI. „

„

c.

Fam. Noctuidae

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70 .
71.

Tl..

73.

74.

79.

Fam. Arctiidae
Eitema sororcula Huin.
Diacrisia sannio L.
Spilosoma urticae Esp.
Spilosoma lutea Hufn.
Spilosoma lubricipeda L.

80.
81.

Fam. Lasiocampidae
Macrothylacia rubi L.
Dendrolimus pini L.

82.

Fam. Spbingidae
Pergesa elpenor L.

75.
76.
77.
78.

1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

„

7.VI.

11

8

7.VI.

5

2

1 3.VI.

1
7

13.VI.
7.VI.
1

1 3.VI.

Sl.

Sl.

"

OP.

c.
c.
fr.

c.
c.
Bc. c.
Sl.

Bc.
„

·r.

c.
OP. c.
Sl. c.
Sl. c.
S l. c.
Df. c.
OP. c.
SJ. fr.
B c. c.
Sl. r.
Df. c.
Df. r.

Sl.
SJ.

7.VI.

2

•r.

fr.
Bc. c.
Bc . c.
Bc. c.
Bc. c.
Sl. c.

Sl.

7.VI.
1 1 .VI.

Scl.

Sl.

Sl.

c.
c.

B c.

c.
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83.

84.

Genul şi specia

Fam.

2

buc.

�

Data

Local itatea

Hespcriidae

Ochlodes venata Br. et Gr.
Pyrgus malvae L.

1
1

1

1 1 .V I .
8.VI.

1
1
4
1

1 2.VI.1971
12.VI. "
1 2.VI. "
1 2.VI.
"
12.VI.

"

DI.
Sd.

c.

c.

Fam. Lycaenidae
85.
86.
87.
88.
89.

Glaucopsyche alexis Poda
Lycaeides argyrognomon Bgstr.
Plebejus argus L.
Polyomnatus icarus Rott.
Lysandra bellargus Rott.

2
8
1
9

l

OP.
OP.
OP.
OP.
OP.

fr.

Sd.

fr.

fr.
fr.

c.
c.

Fam. Papilionidae
"90.

Parnassius m nemosyne L.

1

8.IV.

„

1 1 .V I .
9.VI .

„

Fam . Pieridac
"9 1 .

·92.

Leptidea sinapis L.
Antocharis cardamint!S L

1
1

1

8.VI.
1

93.

Pieris n_api L .

94.

Colias hyale L.

•95.
96.
97.

Neptis coenobita Zucilla F.
Aglais urticae L.
Clossiana euphrosyne L.

2

1 1 .VI.
7.VI.
1 0.VI.
1 2.VI.

"

c.
DI.
AR. c.
c.
Sd.
Df. c.
SI. c.
Nm. c.
OP. c.

Fam. Nymphalitidac

Fam .
98.
99.
1 00.
101.

102.
1 03.

1
10
5

1
3

2

1 1 .VI.
9.VI.
8.VI.
10.VI.
9.VI.

"

Df.
fr.
AR. c.
Sd. fr.
Nm. fr.
AR. fr.

Satyridae

Pararge aegeria egerides Stgr.
Lasiomnata maera L.
Lasiomnata megaera L.
Erebia medusa F.

Chortobius arcanius L.
Chortobius pamphilus L.

1
1
2
6
3
4

I

1
1
2

9.VI.
1 1 .V I .
1 1 .V I .
8.VJ.
9.VI.
1 0.VI.
1 1 .VI.
1 2.VI.

„

"
,
"

„

AR. c.
Df. c.
DI. c.
Sd.
fr.
AR.
fr.
Nm.
fr.
Df. fr.

OP.
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2.

Ord. DIPTERA
Fam. Rhagionidae
(Diptera - Br.achycera)
Atherix marginate F.
Chrysopilus pullus Leew.

3.

Ch. helvolus Mg.

4.
5.

Ch. splendidus Mg.
Rhagic lineola F.

6.

Rh. notatus Mg.

1.

buc.
� 2

Genul şi specia

I -

4 -

1 1 .VI.197I
I I .VI. "

I
8 3
1 I

IO.VI.
I I .V I .
7.VI.
10.VI.

96

9
I

3

7. Rh. maculatus Deg_
8.

9.

10.
11.

Rh. tringarius L.
Rh. conspicuus Mg.
Rh. medeae Iacob
Symphoromyia melaena Mg.

Localitatea

Data

9

9

5 -

-

1

I -

3 1 l<8
5

26
1

3
I

"

"

8.VI.
IO.VI.
I I .VI.
8,1 1 .VI.
8.VI.
1 1 .VI.

„

"

„

I I .VI.
7, 1 1 . VI.
10,1 1 .V I .
9,I I.VI.
I I .VI.

„

"

"
„

Sl.fr. Nou pt. z.
Sl. r. Nou pt.
România
Df.fr. Nou pt. z.
Sl.r.
Sl.fr.
Sl.fr. Nou pt.
Moldova
Sl.fr. Nou pt. z .
Bc.fr.
Df.r.
SI.
Sd.r.
Sl.fr. Nou pt.
Moldova
Sl. fr. Nou pt. z.
Sl.
Sl.r.
SI.
Sl.fr.

MEDEEA W AIN I3ERG

2.

F.am. Stratiomyidae
Beris geniculata
Chloromyia formosa

1.

Fam . Tabanidae
Chrysopa caecutiens

1.

7.

Fam. Asilidae
Dicotria rufipes
Choerades fimbriata
Neoitamus dasymallus
Dysmachus bifurcus
D. stylifer
D. tricuspis
Antipalus varipes

1.

Fam. Conopidae
Thecophora atra

1.

Fam. Sciomyzidae
Tetanocera elata

1.
2.
3.
4.
5.

6.

2.

Limnia unquicornis

-

I
2 -

3 -

I

7.VI.
I O.VI.
6.VI.

"

SI.
Sl.
Bc.

r.

IO.VI.

..

Sl.

r.

"

Bc.
Sl.
Df.

r.

6.VI.
1 1
10.VI.
1
1 1 .VI.
12.VI.
8 7
2 1 9, 6.VI.
1
I2.VI.
6.VI.

10

2

12.VI.

2
2
2

7,10.VI.
1 1 .VI.
IO.VI.

"

"

OP.

Bc.Sd.
OP.
Bc.
OP.

„

"

SI.
Df.
SJ.
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