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ROPALONISCUS MOTASI, NOUVEAU GENRE ET NOUVELLE
ESPECE DE LA FAMILLE TRICHONISCIDA E (JSOPODA TERRESTRIA )
VASILE GH. RADU

Les nombreuses excursions que nous avans faites, Ies dernieres
annees (1971-1975) dans Ies Carpates Orientaux, nous ont permis de
recolter un riche et interessant materie! isopodologique.
L'etude, meme partielle, de ce materie! nous a devoile des formes
et des aspects nouveaux dans la systematique et la biogeographie des
isopo-:ies.
Nous mentionnons ici, conune exemple, en premier lieu la famille
Mesoniscidae, groupe qui a ete revise â plusieurs reprises par les spe
cialistes et ou le nouvel materiel offre des aspects qui nous a oblige â
une n ouvelle reexamination.
De meme, pour le genre Hyloniscus, avec les cinq especes que nous
avans pu nettement delimiter pour natre pays, le nouvel materiei nous
a permis d'en envisager clairement la situation biogeographique.
Enfin, l'etude du materie! concernant le genre Porcellium, parmi Ies
oniscoides superieurs, nous a revele de nouvelles especes pour notre pays,
dont une nouvelle pour la science.
Dans cette derniere annee, nous avans etudie, avec predilection, le
materie! concernant la farn.ille Trichoniscidae, groupe inferieur d'isopodes
tcrrestres, exceptionnellement riche en genres et especes qui a demande,
de la part des systematiciens, beaucoup d'efforts pour pouvoir claire
ment en ':ielimiter Ies difkrents taxons (sous-familles, genres, sous-gen
res, especes) et d'en elucider Ies relations filogenetiques. Cependant nous
avans pu decouvrir pour la premiere fois dans notre pays l'existence du
genre Cordioniscus avec une espece nouvelle pour la science et un nou
veau genre avec une espece que nous avans denommee Ropaloniscus
motasi et qui fera l'objet du present travail.
Nous avans dedie cette espece au grand savant zoologue rowna in,
prof. dr. doc. C o n s t an t i n Mo t a ş, homme de science emerite, â
l'occasion de l'accomplissement (le 8 juillet 1 976), du venerable âge de
85 ans.

·

Presentation de la nouvelle espece, Ropaloniscus motasi, n.g., n. sp.
Dimensions: d' 4 mm long.
Coloration. Couleur de fon-:i brun-noisette, du â un reseau pigmen
taire tres fin, qui contoure nettement les impressions (taches claires)
mw:culaires sur le vertex et sur les tergites, offrant un aspect tres simihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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laire ă celui de Hyloniscus riparius, avec lequel la nouvelle espece pour
rait etre facilement confondue, d'autant plus qu'ici non plus il n'existe
pas une rangee longitudinale de grosses taches claires, â 1a base des epi
meres pereionaux, comme chez beaucoup d'autres especes d' Hyloniscus.
Caracteres tegumentaires. Les teguments sont lisse.s et pourvus de
nombreuses soies-eoailles assez grosses, en forme de massue, ce qui nous
a suggere le nom de Ropaloniscus (du mot grec ropalon
massue) que
nous avans donne au nouveau genre de triconiscide. Ces soies-ecailles
sont constituees par un long et assez grele poil sensitif, entoure dans
toute sa longueur, sauf une petite portion de son ext.Temite, par un sys
teme d'ecailles qui constitue, dans leur ensemble, une forte tige, legere
ment ovoide (fig. 1).
=

-

Ropaloniscus motasi, n. g . , n . sp., - La tete e t l e premier pereionite. Vue
FIG„ 1
dorsal e. -. A g�uche, deux soies-ecai lles en dent-de-scie, plus grossies. A droite,
_
une s01e-eca1lle
en forme de massue et un poil sensitif simple, plus grossis
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Parmi ces soies-ecailles on trouve aussi des poils sensitifs simples
qui ont les memes dimensions et la meme conformation que le poil sensi
tif axial des soies-ecailles, mais qui sont nus, depourvus d'une gaine
d'ecailles (fig. 1). Nous ne pourrions dire momentanement s'il y a ici
question effectivement de deu.x sortes de poils sensitifs : soies-ecailles et
poils sensitifs nus ou si tout simplement, ces derniers ne seraient que des
soies-ecailles denudees accidentellement. Nous pourrions affirmer que
nous n'avons pas observe des soies-ecailles partiellement denudees.
La base de tous ces poils sensitifs, simples ou ecallieux, est constituee
par des tubercules qui proeminent sur la surface lisse du tegument, mais
dont le relief ne peut pas etre observe que dans des conditi-ons adequates
de lumiere reflechie.
Le bord lateral des epimeres pereionaux est gami d'une rangee de
soies-ecailles du meme type que celui decrit plus haut, mais nettement
differents comme aspect, se presentant comme des cones ou des pyra
mides plus ou moins obliques, inclines vers l'arriere, comme les dents
d'une scie, constitues par de nombreuses ecailles de profil triangulaire.
A la base de chaque pyramide on peut observer asisement, sous la cuti
cule tegumentaire, le bulbe sensitif d'ou emerge le poil sensitif.
Des poils-massues et des poils coniques, ou en dents de scie, an trouv·
aussi, en petit nombre, sur les tubercules antennaires.
Les tubercules antennaires (fig. 1), ont une forme un peu particuliere.
En general de forme trapezoidale, ils ont le bol".d anterieur et le bord
lateral un peu concaves, l'angle anterieur assez proeminent, legerement
emousse et l'angle posterieur largement arrondi. La moite posterieure de
leur surface est finement velue (fig. 1).
Le pleotelson (fig. 6) a l'extremite posterieure tronquee, ă bord net
tement concave, sur lequel on trouve seulement deux epi.nes.
Yeux. Un gros ocelle tres pigmente et tres bombe, de chaque cote
de la tete (fig. 1).
Les antennules (fig. 2), c onstituees par trois articles, possedent ă
leur extremite 5 esthet-asques, de longueurs differentes, ne depassant pas
celle de l'article temrinal et disposees en systeme lyre.
Les antennes (fig. 3) ne presentent pas de particularites significati
ves. Le fouet antennaire est constitue par 4-5 articles mal definis.
Le pereiopode VII d" (fig. 7). Le propodite porte une epaisse bordure
de poils sur sa face dorsale, disposes en deux rangees. Le bord ventral du
propodite, carpopodite et meropodite porte de fortes epines ou des tiges,
la plupart ramifiees ă leur extremite. Sur la face posterieure du mero-,
ischio- et basipodite on observe des rangees paralleles de poils pectines
ou d'ecailles pectinees. Le meros, un peu plus long que large, possede,
ă sa base, du ceite ventral, un crochet peu proeminent, ă large base, in
cline vers l'extremite distale de l'appendice. 11 est accompagne par une
forte tige, deux fois plus longue que lui.
L'apophyse genitale (fig. 4, p) a Ies bords lateraux ă peu pres paral
leles, un peu convexes. Elle est dane un peu plus etroite ă la base, attenue
petit ă petit sa portion distale et se termine par un petit lobe ovalaire,
sur la face dorsale duquel se trouve l'orifice genital. Cette partie distale
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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(fig. 4 a, 4 b) se remarque encore par la presence, sur la cuticule, de
nombreux sillons, les uns transversaux, irreguliers, d'autres obliques.
Dans cette meme region, sur les cotes latero-dorsaux de !'organe, il y a

FIG. 2-5. Ropaloniscus motasi n. g., n. sp. FIG. 2, antennule. FIG. 3, antenne. FIG.
4, apophyse genitale (p.) et pleopode 1. e.i:. 1 - exopodite 1 ; end. 1 - endopodite
1. 4 a, extremite distale de l'apophyse genitale, vue dorsale et 4 b, extremite distale
de l'apophyse genitale, vue laterale, â un grossissement plus fort. FIG. 5, pleopode
2. ex. 2 - exopodite 2 ; end. 2 - endopodite 2. A droite, l'extremite distale de
l'endopodite 2, plus grossie.

deux groupes de petits poils disposes en rangees pectinees transversales
(fig. 4, 4 a, 4 b). L'extremite terminale du canal ejaculateur et le bord
de 1 orifice genital sont pourvus aussi de poils tres fins.
Le pleopode 1 d'. L'exopodite a une forme tout â fait particuliere
(fig. 4, ex. 1). En premier lieu, son bord lateral est entaille par une pro
fonde ech-a.ncrure doublee par un petit lobe, au niveau approximatif de
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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son tiers basal. Le bord des dewc portions ainsi delimitees sont forte
ment convexes. En second lieu, son extremite posterieure est largement
evasee du câte lateral, en bec de cruche ă bord arrondi, assez epais et
pourvu de câtes transversales. Le bord medial de l'exopodite est rectiligne.
Sur sa face ventrale, dans la moitie distale, il y a une rangee de 6 poils
sensitifs. L'endopodite a une conformation habituelle, constitue d'un
seul article d'aspect piriforme allonge, termine par une forte tige ciliee,
mais dont le bout distal ne touche pas, en arriere, le niveau de l'extre
mite de l'exopodite.
Le pleopode 2 d' (fig. 5). L'exopodite a une forme assez commune,
aproximativement triangulaire, â angles et â bords tres arrondis, sauf le
bord posterieur dont la large convexite est encadree entre deux faibles
concavites. Sur la pointe mediale de l'exopodite il y a une tres courte
tige portant une touffe de tres fins cils et sur son angle postero-lateral
une courte rangee de cils. L'endopodite (fig. 5, end 2), a une confor
mation particulierement originale par son article terminal, auquel on
peut distinguer deux portions d'egale longueur. La portion proximale,
en general 4 fois plus longue que large, diminue regulierement en lar
geur jusqu'ă son bout distal, ou elle se retrecit brusquement en formant
une sorte de talon et en se continuant sans d'autres limites par la portion
distale de l'article. Celle-ci a la forme d-une baguette trois fois plus
etroite que la portion precedente et legerement courbee vers le plan
sagital. Elle est constituee surtout par une forte baguette chitineuse
qui n'est que la continuation directe de la partie ba·sale et par une mem
brane hyaline tres transparente, bien evidente du câte lateral. La partie
chi tineuse n'arrive pas jusqu'au bout de l'article qui, sur une portion
terminale, changeant legerement de direction du cote lateral et di
minuant petit â petit d'epaisseur, n'est constituee que par la membrane
hyaline.
Localite. Vallee „Simbra Oilor", dans le coin N-W du massif mon
tagneux Gutii, â environ 25 km W de la viile de Sighet (Maramureş),
ou nous avons collecte 7 exemplaires, dont 5 mâles et 2 femellcs.
CONCLUSIONS
L'espece que nous venons de presenter dans cette communication
devoile des caracteres tellement particuliers, qu'en depit de la recon
sultatio.n de toute la bibliographie concernant Ies Trichoniscides, nous
ne lui avans pas trouve une equivalence dans le statut taxonomique de
la famille Trichoniscidae.
Les principaux caracteres distinctifs sont : la forme en massue des
fortes soies-ecailles qui abondent sur la face dorsale du corps, inclusive
ment sur la tete et meme sur Ies tubercules antennaires, appuyes sur
des tubercules-ecailles, la forme en dent-de-scie des soies-ecailles sen
sitives disposees en rangee sur le bord lateral des epimeres; le bord
posterieur du pleotelson qui est nettement concave et pourvu de deux
epines, la mandibule droiţe pourvue d'une seule penicille et d'une lacinia.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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FIG. 6-7. Ropaloniscus motasi n. g., n. sp. FIG. 6, l'extremite posterieure du pleon (pleotelson et uropodes).
FIG. 7, le pereiopode VII
cJ'. A drnite, une petite portion
du meropodite, avec le crochet, plus grossie.
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mobilis pourvu de 9 dents disposees en une couronne ovale tres allongee,
la mandibule gauche â trois penicilles, les talons masticateurs â surface
ovale tres allongee; l'antennule â 5 aesthetascs inegales disposees en
lyre; le meropodite du pereiodope VII mâle pourvu d'un crochet ă sa
base; l'exopodite du pleopode 1 mâle termine, â son extremite poste
rieure, en un large bec de cruchon; l'article terminal de l'endopodite 2
mâle, tres allonge et progressivement effile, constitue par trois portions
successives, different.es comme constitution.
Certains caracteres que nous avons presentes dans cette communi
cation : la formule oculaire, la forme des tubercules
antennaires, la
forme du telson, la presence de poils et de tubercules sur la fare dor
sale du corps, la presence d'un crochet sur le meropodite VII d", etc. ne
sont pas tout a fait inedits. Mais leur assemblage sur la meme espece,
d'une part et la presence d'autres caracteres, tout â fait inedits, parti
culierement la forme des soies-ecailles dorsales, la forme de l'exopodite
1 et de l'endopodite 2 du mâle, d'aiutre part, nous oblige â oons kierer
que nous avons eu â analyser non seulement une nouvelle espece, mais
encore un nouveau genre de Trichoniscide.
Sur la position systematique de ce nouveau taxon, dans le cadre
de la sous-famille des Trichoniscinae, nous reviendrons dans un travail
prochain.

ROPALONISCUS MOTASI, GEN ŞI SPECIE NOI DIN FAMILIA TRICHONISCIDAE

(ISOPODA TERRESTRIA)
Rezumat

Se va descrie un gen nou şi o specie nouă din familia Trichoniscidac (grup in
ferior de isopode terestre) recoltate din Carpaţii Orientali, pe care autorul le dedică
în semn de omagiu prof. dr. doc. Constantin Motaş, om de ştiinţă emerit, cu ocazia
împlinirii venerabilei vîrste de 85 de ani.
Adresse de l'auteur : Prof. Dr. doc. Vasile Gh. Radu, membru corespon
dent al Academiei R.S.R. Facultatea de Biologie - Universitatea Cluj
Napoca, Str. Clinicilor nr. 5-7.
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BATHYL AMPROPS MOTASI, SP. N. FROM THE \VEST ATLANTIC
AND SO ME CONSIDERATIONS ON T HE GENUS
MIHAI BACESCU and ZARUi MURADIAN

The genus was erected by Z i m m e r from 1 �. incomplete, collec
ted in front of Dar-es-Salaam, at 2959 m <lepth. Bathylamprops calmani
Z i m m e r, 1908 was found by Jo n e s again in the Indian Ocean, more
to the South, in front of Durban - 2 d'd' P and 1 g ad. - at 2720 m
and 3530 m depth. He also .described a new species of the genus, B.
natalensis Jo n e s, 1961 from 1 g collected between Cape Town and
Durban at 3800 m depth.
The specimens belonging to the new species Bathylamprops - 38 gg
ad., 5 d'd' ad. and P - were sent by late Prof. Robert Menzies, Florida
State University, and were collected at the NE of Florida, at 2 100 and
2375 m depth.
This finding allowed for a revision of the diagnosis of the genus
with new data. From the very beginning the general appeara.nce resem
bling that of the species belonging to the genus Diastylis was noticed :
the small size of the thoracic portion as compared with the carapace,
this ratio being converse in most species beloging to the genera Hemi
lamprops and Lamprops. In exchange, the long and acute pseudoros
trwn is encountered only in the genus Pseudodiastylis among the L am
propidae, from which it differs by the aspect of maxilliped III. 'I'o the
first characters given by Z i m m e r and then by Jo n e s in order to
delimit the genus, namely telson somewhat longer than the half of uro
podal peduncle, lack of visual elements, 3 pleopods in the male, 4
segrnented ant.erma in g, dactylus of maxillipe:i I elongate and cylindri
cal, carpus of maxilliped III very broad, we could add the characteres
concerning the 2 antennae in d'. The 2-segmented accessory flagellum
oI the antennule much shorter than the basal segment of main flagellum
and the considerably long segment 5 of antenna, were notioed. As to
the 3 equally developed pleopods, these are characteristic of the L am
propidae family (fig. 1 F).
-

Bathylamprops motasi sp.

(Figs. 1 and 2)

n.

Description of the adult male. I ntegument scaly; on the carapace
the scales are more obvious in its anterior half. Carapace (fig. lA), 6 rom
in length, almost twice as long as the combined peraeonites, but shorter
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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than pleon. Its appearance is that of the general appearance of the
genus. Pseudorostrwn long and. acute, pen-like, somewhat longer than
1/5 of total length of carapace. Antennal notch weakly marked, followed
by a bow-shaped antero-lateral angle with double serrated margin. A
non-serrated, but well expressed carina is issuing here in an acute angle
to the inferior margin of carapace, then parallel to it, fading out in
the inferoposterior portion. Visual elements absent. A rudimentary eye
lobe, with parallel margins, very narrow ,of same width as the double
serrated carina starting from this point, up to the half of the medio
dorsal line.
Antennule (fig. 1 C and c) with 5-segmented main flagellum,
proxima! segment slightly broada· at its basis, providing an insertion
surface to a tuft of aesthetascae. Accesory flagellum 2-segmented.
shorter than basal segment of main flagellum, inserted in the peci.unele
at a more proxima! point than the latter. Antenna (fig. 1 D) : segment
5 of peduncle almost twice as long as 1.he other combined 4 segment.s
and 4 times as long as segment 4 ; flagellum very long, with short seg
ments, almost as the whole animal. Mandible and maxillae of the Lam
propid-type. Maxilliped I (fig. 1 E) with 8 tubular-shaped branchial ele
ments. Maxilliped II as in fig. 2 A. At maxilliped III (fig. 2 B) the carpus
width is equal to that of the basis in its proxima! portion. Peraeopod I
(fig. 2 C) with its 3 distal segments very long and gradually narrower
towards the dactylus ; carpus 2 1/2 as long as meros. Peraeopod II (fig.
2 D) with very long carpus, 3 times as long as meros and more than twice
as long as the last 2 combined segments. Peraeopod III and V as in Figs.
2 E and F. Telson linguiform, gradually tapering to the distal end bearing
3 spines. Serrated edges with 6 spines each. Uropods (fig. 1 B) almost
as long as the combined last 5 pleonites; peduncle 4 times as long as the
last pleonite, 1 1/2 as long as telson and as exopodite, and almost twice
as long as endopodite; very scaly, with serrations on both edges bearing
13- 14 spines on the inner one. The 2 combined distal segments of uro
podal endopodite are shorter than proxima! segment. Rami of exopodite
subequal.
Dimensions : length up to the telson tip 20,l mm
length up to the end of uropodal exopodite, 24, 3 mm
Description � adult. Carapace (fig. 1 G) almost as long as in cf,
but deeper and bulkier. Pseudorostrum, antero-lateral angle, inferior
rnargin, as in d'. Also present the double edged carina in the anterior
half of carapace. Antennule (fig. 1 H) with a ccessory flagellurn mini1te,
3 segmented. Antenna 4-segmented, the proxima! one very wide, the
distal one the longest. Last 2 segments very scaly. Maxillipeds and
first 2 peraeopods as in d'. Peraeopod III (fig. 2 G) and peraeopod IV
bearing 2 segmented, rudimentary exopodites. Uropods as in d'.
Dimensions: legth up to the telson tip, 19,8 mm.
length up to the end of uropodal exopodite, 23 mm
Holotype d' ad. St. 7 1-M- 16, Florida, 2375 m depth; recorded
under no. 403 in the collections of „Gr. Antipa" Museton, of Natural
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History. Paratypes, 30 �� ad., 2 <:f<:f ad. and 2 d"<:f P, St. 71 - M - 1 6,
Florida, 2375 m depth and St. 72 A
14 - 54, Florida, 2100 m depth,
under no. 404, ditto.
Discussion. We have encountered some difficulties in separating our
species from the two other known ones : Bathylamprops calmani des
cribed from a specimen having some of the appendages broken was
incompletely defined, whereas the description of B. natalensis though
complete posed some problems in that the apperance of maxilliped III
was very similar to that of maxilliped II.
Considering this maxilliped III, our species can be referred to the
diagnosis given to the genus by Z i m m e r, which makes us not to give
up this character. The pseudorostrum longer and sharper, peraeopod I
with the length propodus intermediary between dactylus and carpus, the
differing ratio between the uropodal rami provide sufficient criteria for
the separation of our species from B. natalensis to which it is closer.
The new species differs from B. calmani by the longer and sharper pseu
dorostrum and by the particular appearance of the telson.
Derivatio nominis. It is our particular privilege to dedicate this
species to emeritus Prof. Dr. Doc. C o n s t a n t i n M o t a ş on the occa
sion of his 85 th anniversary.
-

BATHYLAMPROPS MOTASI SP. N. DIN ATLANTICUL

TROPICAL DE VEST
ŞI UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA GENULUI
Rezumat

Autorii descriu o specie nouă a genului Bathylamprops după 43 exemplare
şi <:fd', adulte şi preadulte, colectate de la peste 2000 m adincime din dreptul
Floridei. Lucrarea conţine şi o diagnoză diferenţială faţă de celelalte 2 specii cunos
cute ale genului - găsite în Oceanul Indian, tot la adincimi ce depăşesc 2000 m şi completarea diagnozei genului cu caracterele masculului.

��
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FIG. 1 -

Bathylamprops motasi sp. n. A - F, d' ad. A, lateral view; B, uropods;
C, antennule; c , distal part of antennule magnified; D, antenna ; E, maxilliped I;
F, pleopod I. G - I, � ad. G, cephalothorax ; H, antennule ; I, antenna.
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FIG. 2
BathyZamprops motasi sp. n. A
F, d' ad. A, maxilliped II ; B, mâxilliped
III; C. peraeopod I ; D, peraeopod II ; E, peraeopod I I I ; F, peraeopod V; G,
peraeopod III, 2 ad.
-

-
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I

n. AND GNORIMOSCHEMA MOTASI,
TWO NEW SPECIES OF NEOTROPICAL GNORIMOSCHEMINI
(LEP., GEL.) FROM COLOMB IA

SCROBIPALPULA MOTASI, sp

sp.

I

ŞTIINJ:ELE N A T U R I I

.

DALIBOR POVOLNY

The membres of the tribe Gnorimoschemini (Gelechiidae) are stili
little known as evidenced by several recent descriptions (P o v o l n y,
1973 a, b; P o v o l n y, 1975 etc.) of new species, some of them being
obviously of considerable economic importance.
ln this paper two new species are described based on materials sent
to me by Dr. Alfredo Saldarriaga from Instituto Colombiano Agropecua
rio, Medellin. 'I'he two new species were discovered within numerous
series of Scrobipalpula absoluta (Me y r.), Phthorimaea isochlora (M e y r.)
and Keiferia colombiana P o v. reared from both cultivated iand non-cul
tivated Solanaceae. Thanks are due to Dr. A. S a l d a r r i a g a for his
steady support of my study of the Neotropical Gnorimoschemini.
I feel greatly honoured by the privilege to devote the two new spe
cies to Prof. Dr. C. Mo t a ş on the occa.sion of his important anniver
sary. The type-specimens are preserved in my collection.

Scrobipalpula motasi sp.

n.

Described after one well preserved specimen. A midd.le-sized motla

of nearly uniformly brownish colouration.
HABITUS

Thorax, head and
palpus deeply chocolate-brow.n, larger scales
having slightly cinereous tips. Palpus brown, slightly spotted, third seg
ment with two darker ringlets indicated. Forewing nearly uniformi.y
chocolate brown, p:-actically without pattern, with only a weak indica
tion of one blackish stigma ncar the wing base. Submarginal spots 0f
the wing-apex indicated by groups of blackish scales. Hindwing blac
kish with paler base, cilia deep brownish with a blackish hue. Legs
blackish with paler ringlets and spots, especially on their inside. Length
of forewing 5 mm.
GENITALIA and TAXONOMIC POSITION

r:!
The species represents a specialized (apomorphic) and thus
comparatively isolated specific taxon of the genus Scrobipalpula Pov.
-

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

DALIBOR POVOLNY

22

This is seen in severa! characters : The large and slender aedeagus is
distinctly curved forming an arch with a slightly swollen base and a
prominent thorn, terminally. Saccus is very strong and wide with a broad
and rounded tip. The generically characteristic disproportion between
the size of the paired saccular process and the paired parabasal pro
cess of valva (the latter being very small in this genus) is less distinct
than in other species of Scrobipalpula, the size of the paired saccular
process being no too bing and the medial excision of the saccular fold
shaliower than usual. Valva is moderately curved and comparatively
slender, its tip being only slightlY curved and widened. Uncus is roun
ded but nat laterally widened as usual in the nominate species ana its
close relatives. Gnathos is generically quite characteristic. - Female
sex is unknown.

MATERIA L
Holotype c!,
1 975, Saldarriaga,

Medellin, Colombia, e.
gen. slide Sld. 444 a.

1.

Solanum saponaceum,

Gnorimoschema �?) motasi sp.

XII.

n.

Described after one slightly defective female (antennae and labial
palpi lacking). A
middle-sized moth of
near1y uniformly blackish
colouration.
HABITUS
Frons paler, brownish. Forewing essentially deep brown, most of
the scales having blackish tips. This blackish colouration causes that
the triad of dark stigmata characteristic of the tribe and obviously pre
sent are poorly visible similarly as the submarginal
spotting of the
wing-apex. Hindwing
blackish with
paler cilia. Legs blackish with
inside and narrow ringlets cinereous whitisch. Length of forewing 5 mm.
GENITALIA and TAXONOMIC POSITION

�

-

Subgenital plate essentially nearly quardrate with rather short

apophyses and a slender prolonged

sclerotized part of ductus

bursae

Praeostially, there is an unpaired rounded flap the function of which îs
difficult to define but representing a very

characteristic

perhaps, even generic feature unique within the tribe

specific or,

Gnorimoschemini.

This unpaired plate is rounded with irregular sculpture laterally. Cor
pus bursae is a hooklC"t slightly resembling that one of the genus

rimoschema

Gno

Busck but all other characters are so specialized that it i�

impossible tl' interpret unambiguously the generic position of this gno
rimoschemoid c;pecies. For the time being the species is to be considered
an apomorphic �pecies of this tribe the generic status of which remains.
open for future investigation.
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MA1'ER.1AL

Holotype i:ţ, M edelin, Colombia, e. 1 . Solanum saponaceum, XI.1975,
Saldarriaga, gen. slide Sald. 444 c.
MOTASI sp. n. ŞI . GNORIMOSCHEMA MOTASI sp. n. DOUA
SPECI I NOI DE GNORIMOSCHEMINI (LEP., GEL.) DIN COLUMBIA

SCROD!Pll!.PUL„t

Rezumat

Pe baza materialului trimis de Dr. A lfr e d o S a l d a r r i a g a de la Institutul
Columbian de Agricultură din Medellin, autorul descrie două specii noi de Gnorî
moschemini (Lepidoptera) neotropicale din Columbia pe care le dedică profesorului
C o n s t a n t i n M o t a ş cu ocazia ani,·ersării a 85 de ani de viaţă.
BIBLIOGRAPHY
POVOLNY D„ l� i7, Genitalia of .some nearctic and neotropic members of thc
tribe Gnorimo.�chemini (Lep., Gel.), Acta ent. Mus. natn. Pragae, 37 :
51-127.
POVOLNY D., 1973 a, �11mmetrischema capsicivorum sp. n. (Lep., Gel.) a new
in:.ect pest o freci pepper from
the Neotropical
Region, Acta ent.
bohemo.dov., 10 : 209-213.
POVOLNY D., 1973 b, Scrobipalpopsis solanivora sp. n. - a new pest of potato
(Solanum tuberosum) from Central America, Acta Univ. A �ri c . , Brno,
21 : 133-146.
POVOLNY D., 1975, Keiferia colombiana sp. n. - a new species of Gelechiidae
from South America, Acta Univ. Agric., Brno, 23 :109-113.
THE AUTHOR'S ADDRESS: Professor Ing. Dr. Dalibor P o v o 1 n y, DrSc., College
of Agriculture and Forestry, Zemedelska 1, 662 65 Bmo, Czechoslovakia.

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

1

FIG. 1

-

Scrobipalpula motasi sp. n„

male genitalia of the holotypc
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FIG. 2 - Gnorimoschema (?) motasi sp.
n., female genitalia of the holotype.
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FIG. 3

-

Scrobipalpula motasi sp. n . , puttern of forewing

/.
FIG. 4

-

Gnorimoschema (?� motasi sp. n ., pattern of forewing.
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MICROTROMBIDIUM MOTASI UNE NOUVELLE LARVE LIBRE DE
TROMBIDIA
Z. FEIDER

Nous avans decrit en Roumanie plusieures larves de Microtrombi
diidae F e i d e r, 1 959 appartenant au genre Microtrombidium Ha 1 1 e r,
1 804, Gonothrombium F e i d e r, 1 948, Atractothrombium F e i '.ie r,
1 955 et iltractothromboides F e i d e r, 1 975.
Nous decrivons une nouvelle espece du genre
Microtrombidiuni,
Microtrombidium motasi n. sp., dediee au professeur C o n s t a n t i n
M o t a ş, homme de science emerite.
Cette espece est caracterisee par la forme de l'ecusson dorsal ante
rieur (scutum), qui presente deux prolongements ventraux. par l'anneau
chitineu autour de la bouche, par la presence de deux poils pygidiaux,
par Ies poils hypostomaux digites, par la ooalescenoe des coxes III sur
la ligne mediane et par Ies griffes '.ie la troisieme paire de pattes qui
sont specialisees. Cette ensemble de caracteres peut conduire â l'idee
d'un nouvel genre.
Les dimensions du corps sont : idiosoma 258 µ long et 138 µ large :
pattes I, li et III ont respectivement 276 µ , 235 µ et 218 µ avec I P
729 µ ; tarses des pattes ont 83
µ, 69 µ
et 51
µ, l'anneau bucal
29 µ sur 40 µ et l'uropor 1 9 µ.
Les dimensions en rnicrons des distances entre Ies poils et la lon
gueur des poils du scutum et du scutellum sont AA, 66; AW, 1 1 1 ;
PW, 1 1 0; SB, 88; ASB 1 25; PSB, 1 2-1; SD, 1 49; MA, 58; AP, 53;
A l\1, - AL, 39; PL, 44; S, - ; LSS, 1 32; HS, 32; SL, 59; SS, 63.
L'ecusson dorsal (scutum), rhombique est ponctue et ştrie au niveau
des angles postero-externes. L'ecusson posterieure (scutellum), en forme
de navette, est ponctue. A la partie laterale du scutwn se trouve l'ecu
sson des yeux avec la cornee anterieure trois fois plus gran'.ie que la
posterieure. La partie dorsale de l'opisthosome porte 24 poils disposes
en six rangees ayant 4, 4, 2, 6, 4 et 4 poils. L'extremite posterieure se
continue avec Ies deux poils pygidiaux. Les quatre poils de la premiere
rangee sont fixes sur des ecussons eliptiques.
Sur la partie ventrale, en arriere de la troisieme paire de coxes.
sont fixees trois rangees de 2, 4 et 2 poils fixes autour de l'uropore.
Le gnathosome presente une paire de poils ventraux (strobili), ayant
chacun six digitations. L'orifice buccal est entoure d'un cercle chitineu
portant des festones et une membrane circulaire.
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Les cheliceres ont la lame pourvue de deux courts denticuies.
Les palpes, de 35 µ., ont des larges genous et femura depourvus de
poils, un tibia avec une griffe biffide courbee et deux poils lisses longs.
Le palpotarse conique, outre la solenidie, porte six poils lisses, dont
trois longs, deux la longueur moyenne et Wl poil court.
Les pattes I et II ont Ies griffes trifides et l'empodiwn courbe. La
troisieme patte porte une seule griffe de la meme forme que Ies griffel>
des premicres pattes. La seconde griffe est courbee proximalemen t et
assez fort, tandis que l'empodium garde la meme forme et position.
Les pattes ont le suivente nombre de poi·ls :
Trochanter

Coxe

6

1

2

5

1

1

Telofemur

Pattes

Totale

I

44

22

7

6

li

31

14

7

3

III

23

14

5

3

3

1

Tars

Tibia

Genou

i

Sur la premiere patte se trouve une solenidie, un famulus et une
eupathidie, sur le tarse, deux solenidies sur le tibia et deux solenidies
sur le genou. Sur la seconde patte se trouve une solenidie, sur le tarse,
une solenidie sur le tibia et une solenidie sur le genou. Sur la troisieme
patle on observe une solenidie sur le tibia.
Holotype chez l'Auteur.
Terra typica: Pogan, au voisinage de Roman (Neamţ).
Biotop. Feuilles mortes de la foret.
Date. 1 octobre 1949.

MICROTROMBIDIUM MOTASI O NOUA LARVA LIBERA DE TROMBIDIA
Rezumat

Autorul descrie o specie nouă de larvă Trombidia, Microtrombidium motasi, c a
racterizată prin forma ecusoanelor dorsale, forma inelului bucal, strobili şi a 3-a
pereche de picioare. Ea a fost găsită in liziera pădurii Pogan (Roman, Neamţ).
BIBLIOGRAPHIE
Fci der

Z., 1955, DoUd larve noi ale genului Atractothrombium, Bul. Politehnicei
şi Universităţii, 1, p . 197-210.
F e i d e r Z., 1955, Studiul citorva larve de Microtrombidiinae şi nBua delimitare
a genului Microtrombidium, An Univ
Al. I. Cuza• I, 1-2, p. 61-117.
F e i d e r Z., 1955, Descrierfla a doud larve aparţinînd genului Gonothrombium,
Bul. St. Acad. VII, 2, p. 453-471.
F e i d e r Z., 1975, Une nouvelle larve de Trombidia : Atractothromboides danubi
alis n. g., n. sp., Rev. Roum. :Biol., XX, 4, p. 223-227.
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A PROPOS D'UN HYDRACARIEN PRESQU'OUBLIE LA „LARVE DE

KATHARINER'' DE CONSTANTIN MOTAŞ, 1928

P. H. VERCAMMEN-GRANDJEAN

A la page 161 de sa „ Contribution â la Connaissance des Hydracariens
Fran�ais" (T'rav. Lab. Hydrobiol. Piscic., Univ. Grenoble, 1928, 20, 491964, C o n s t a n t i n M o t a ş nous offrait la description et l'illustration
(figs. 97 â 104) d'une larve parasite des filaments branchiaux des nym
phes de Perles. 11 se borna â lui donner le nom de „larve de Kathariner„.
C'est, en effet. L. K a t h a r i n e r qui, en 1901, avait pour la premiere
fois mentionne la presence de larves semblables sur des nymphes �e
Perla maxima recoltees aux environs de Friburg (Suisse) („ Zur Biologie
von Perla maxima Scop.", Allg. Ztschr. Entorn., Neudamrn, 1901, 6, 258260). Plus tard, A u g u s t e T h i e n e m a n n („Der Bergbach des Sauer
landes';, Intern. Rev. des Gesamt. Hydrobiol. H ydrogr„ Leipzig, 191 2 , 4 (2 ) ,
125 pp.), identifiait ces memes larves â la requete de E d m u n d
S c h o e n e m u n d, qui Ies avait retrouvees sur des perlides des „Sauer
landes".
Pourquoi M o t a s ne dota-t'il pas cette larve d'un nom scientifique
lui ouvrant la porte de la nomenclature zoologique? Se faisait-il scrupule
de ne pouvoir rattacher cette larve â aucun imago connu? Desirait-il la
laisser dormir dans 1 antichambre zoologique, avec un nom provisoire
vulgaire, dans l'attente de decouvertes ulterieurs? Peut-etre ! Peut-etre
aussi y eut-il des decouvertes ulterieurs, sans que quiconque jugea oppor
tun d'en faire rapport...
ll fallut attendre Ies recoltes d'un jeune chercheur american, Dr.
G a r y R. M u 11 e n, qui, etudiant â la Cornell University d'Ithaca
(New York), trouva sur des plecopteres divers, dans des rivieres de l'Etat
de New York, des larves rouges peu ordinaires. C'etait en 1971. En mc
Ies faisant parvenir, pour identification, M u 1 1 e n suggera qu'il pouvait
s'agir de larves dites „de Kathariner». Je me rejouis de le lui confirmer
aussitOt.
J'en fis prestement l'etude complete et l'illustration en vue d'etablir
son statut specifique .. En vain ! Pendant plusieurs mois je conduisis une
enquete aupres de divers specialistes de l'hydracarologie, sans toutefois
recueillir la moindre information permettant le rattachement de la «larve
de Kathariner» ă un quelconque adulte connu.
Conscient de l'importance parasitologique d'une larve â large distri
bution (Europe, Amerique), il convenait de faire fi du scrupule concer
nant sa genealogie, et de lui attribuer un nom scientifique en vue � e la
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faire entrer dans la systematique classique. La denomination commune,
„Larve de Kathariner", constitue en soi une indication, un desir de la
part de M o t a 1;. Il etait donc logique, normal, de bon ton et parfaite
ment confraternel de choisir un nom confirmatoire, lequel elimine par
le meme oooasion toute confusion ulterieure, â savoir Katharinera pour le
genre et motasi pour l'espece type du genre nouveau ; en l'honneur de
notre bon ami Constantin, Acarologue, Artiste, Phylosophe, Poete et Aca
demicien„. ce qui ne gâte rien !
L'analyse comparative de }'anatomie generale des Katharinera mene
â penser que ce genre doit trouver sa place systematique dans le cadre
des HALACARIDAE. A l'appui de cette hypothese plaident : 1) la longue
fente anale polaire cernee de six soies peripheriques, ou adanales, 2) Ies
pattes homeomorphes, 3) avec l'extraordinaire ongle, - peigne ou „kte
nony" (plur., „ktenonici"), en paires terminales sur Ies peditarses, 4) et
Ies remarquables lyrifissures sur Ies tibias, genus et femurs des trois
paires de pattes, 5) egalment Ies trichobothries sur Ies tibias et Ies femurs
des pattee et des palpes, 6) enfin le petit ecusson dorsal, garni d'une seule
paire de trichobothries, ou sensillae, entourees de cinq forts poils accu
mines, dont un unique anteromedian (AM), deux mediolateraux (2 ML)
et deux posterolateraux (2 PL).
Du point de vue ecologique il est remarquable que Ies chercheurs
europeens decouvrirent ces larves sur des nymphes de Perles, tandis que
Ies recolteurs americains ne Ies signalent que sur des adultes.
L'etude approfondie du materiel americain, pui nous revela l'exis
tence de trois especes et de trois (ou quatre ?) varietes chez l'espece K.
motasi, conduit a conclure que la larve decrite par M o t a s est plus que
probablement differente de chacune des especes americaines, et meme,
peut-etre, differente du materiel recolte anciennement par K a t h a r i n e r
et S c h o e n e m u n d.
Etant donne que la precision en matiere d'identification est liee â la
biometrie, et que celle-ci manque dans la description originale de
M o t a s, sa „larve de Kathariner" restera designee sous le nom de
Katharinera sp., M o t a s, 1928., jusqu'â la production d'un topotype
assurant la materialisation d'une entite specifique bien definie et decrite
selon Ies regles et besoins de l'identifioation.
Dans l'occurence de cette eventualite, je me permets de suggerer
le nom specifique de Katharinera eumotasi (= Katharinera sp. M o t a s,
1928).
Genre Katharincra nov.
(Figures types de 1 â 7)

Sinonyme: „Larve de Kathariner" Motas, 1928.
Espece type : Katharinera motasi sp. nov.
Diagnose : HALACARIDAE (?) larvaire presentant les caracteres
morphologiques suivants : A - Idiosoma ovoide â epiostracum plisse,
B
a petit ecusson garni de deux trichobothries lisses, entourees de
-
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cinq poils forts et accumines ; C - Gnathosome bien degage et fort, au
pOle pointu ; D - Longue fente anale avec six soies adanales, au pâle
oppose ; E
Pattes homeomorphes avec, terminalement, un empodium
cilie et deux „ktenocini" (ongles-peigne), des lyrifissures stomatoidcs sur
les tibias, genus et femurs, et des trichobothries lisses sur Ies tibias et
femurs ; F
Trichobothries egalement sur le5 tibias et femurs des pal
pes ; G - Palpes avec soudure genuo-femorale.
-

-

Hotes et Parasitopes : nymphes et imagos de Plecopteres ; parmi
les filaments branchiaux des nymphes, et aux commissures thoraciques
des adultes.
Distribution : regions palearctiques et nearctiques.

Description : HALACARIDAE (?) larvaire, de taille petite ă moyenne
par rapport ă d'autres hydracares larvaires, index pedibus ou Ip
980
ă 1420 1) ; prcsentant Ies caracteres generiques suivants :
=

A - ldiosoma ovoi:de ă cpiostracum plisse.
-

B
Ecusson linguiforme, poreux et tesselle ; orne de deux tricho
bothr�es lisses (S) implantees entre un poil anteromedian (AM) et deux
poils mediolateraux (ML) suivis de deux posterolateraux (PL) ; ces poils
forts vont en s'accuminant et sont situes sur deux lignes droites formant
un triangle cquilateral avec une ligne tiree entre Ies PL. Une cornee
oculaire est situee de part et d'autre de l'ecusson, â hauter des PL.

C
Poils idiosomaux de meme nature que les scutaux, ranges
comme suit : Dorsaux, fD
4.4.4.4 2
1 8, Ventraux, fV
2.2.2.
6
(pygosomaux), plus Ies adanaux, 2.2.2.
6 soies lisses et courtes, sises
de part et d'autre de la longue fente anale poiaire.
-

=

=

=

=

=

D - Gnathosome bien degage, ă I'extremite polaire aigue ; Iarge et
solide gnathobase ancrant Ies deux robustes palpes et Ies cheliceres
ampullaces. Les palpes ont quatre segments au lieu de cinq, le femur
etant soude au genu ; trochantere glabre ; genuo-femur avec un poil
dorsal fort et acumine et une trichobothrie laterale, lisse ; tibial avec
trois soies dont une fort longue mediane (trichobothrie ?), et un odontus
(griffe palpotibiale) ă quatre ou cinq pointes apicales ; tarse court, por
tant six scies nues et un long solenidion basal et externe, la scie apicale
etant courte et forte («stachus») 1 , d'ou la formule palpotarsale, fT
6 N.S. Poils rostraux : une paire de longs protorostraux, une paire de
deutorostraux spiniformes, et une paire de tritorostraux longs egale
ment. Cheliceres â grande chelobase ampullacee et â court chelostyle
courbe ; (Cfr. figs. 1 , 2 & 3). Des canaux podoccphaliques internes sont
bien visibles.

=

E

-

Pattes (figs. 5, 6 & 7, dors. et ventr.) : tres homeomorphes et

composees de six articles, elles, sont caracterisees en outre par : 1 . Un
empodium cilie, flanque de deux ktenonici (griffes-peignes), l'ensemble
etant fixe sur un fort pretarse â l'extremite de chaque peditarse. 2. Une
(1 )

voir

abreviations

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

P . H. VERCAMMEN-GRANDJEAN

34

lyrifissure stomato1de, dorsoexterne, sur chacun des tibias, genus et
femurs (figs. 4, frontale et profil ; figs. 5, 6 & 7, L). 3. Un poil epais en
forme d'epis («stachus»), interne et subapical ă la face ventrale de chacur
des tibias et genus medians et posterieurs (figs. 6 & 7 , S). 4. Une tricho
bothrie lisse, fine, longue et dorsale, sur chacun des tibias et femurs, �t
une autre plus courte et ventrale sur Ies femurs des pattes medianes et
posterieures. 5. Une eupathidie (Pretarsala} ventrale, ă la base de chacun
des pretarses (PT', PT" et PT'"). 6. Un solenidion dorsal sur Ies tarses
anterieur et median. 7. Un famulus globuleux,
externo-dorsal sur le
tarse anterieur ; pas de famulus sur le tarse median. 8. Une eupathi:iie
(Subterminala) avec son compagnon basal et spiniforme (Parasubtermi
nala) sur le dos du tarse anterieur, devant le solenidion. 9. Une paires
subegales de solenidions dorso-subapicaux, sur chacun des tibias. 10. Un
solenidion avec un long „compagnon" au „vestigiala", apicodorsal sur cha
que genu ; excepte le posterieur qui n'a pas de vestigiala. 1 1 . Les tro
chanteres sont courts et portent chacun un seul poil, semblable aux
dorsaux et scutaux. 12. Les coxas sont solides et bien sclerifies, Ies ante
rieurs et medians soudes, le postrieur libre ; ils portent des soies lisses
et fines selon la formule coxale, fCx
2. 1 . 1 .
=

F

-

Organes de Claparede :

plantes ă la limite externe de l a sou

dure coxale, sont grands et proeminents, fungiformes et bipartis.
G

-

La formule synthetiques d'identification :

-1 1 1 2 0 1 2

SIF

=

6N. S-N-4

Ies trichobothries figurant dans les 4 derniers „digites" .

1 02
1

1

(Cfr. abreviations).

Tabulation des poils ordinaires des pattes : ou LST pa pm pp 2
Dans cette table ou formule synoptique numeri'I' 22 1 6 1 6
que, l a pilosite tibiale, t
1 0. 1 0. 1 0, est
commune â. t
10
10
10
7
6
7
maints hydracariens larvaires ; par contre l a pilosite ge- G
7
7
nuale est netternent differente, G
6.7.7., au lieu de F
6
4.4.4 pour la plupart des hydracariens. La pilosite fernorale, F
6.7.7
est egalement differente, 7.7.6 etant la norme chez Ies autres hydracares ;
enfin la pilosite tarsale differe aussi sensiblernent, T
22. 1 6. 1 6, au lieu
:ie 1 7. 1 6. 1 6 â 20.20.20.
H

-

=

=

=

=

=

Espece Type du Genre Katharinera motasi sp. nov.
(Figures types de 1 ă 7)
=

Diagnose : Katharinera de taille moyenne, Ip
1 21 0 ă 1410, se
differenciant fondamentalement par voie biometrique (voir discussio�).
Donnees Systematiques et Numeriques :
A

-

Biometrie :

Mesures de l'holotype, en rnicrons. (Cfr. abrevia

tions).

(2) Cfr. abreviations.
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B - Generalites :
Poils rostrau:r (Long./µ Anus (L/µ) = 42

ldiosome :

µ

Longueur :

660

Protorostral :

36

Largeur :

480

Deutorostral :

5

Hauteur :

460

Tritorostral :

Ktenonici

:

Den ts

L/µ

Empodia

Peditarse, ext.-int.

Soies adanales :

27

:

Yeu:r ( (/J l !L) = 14

LI I'-

:

(en

I'-)

(/J

L

Palpotarse

19

3,6

15

Peditibia

36

4

2

8

Pedigenu

41

4

2

12

Nbr.

L/!L

2

Solenidions :

Peditarse,

Stachi

Palpotarse

Soies co:rales : Ll(J.

L/!L

($0) : 20

2 Cx a :

38&62

ant. :

12-12

40

ant. :

42

Peditarse (S1) :

48

1 Cx m :

50

med. :

12-12

38

med. :

42

Peditarse (S2) :

34

1 Cx 1i :

48

post. :

14-13

40

post. :

42

Trichobothries

..,.

:

Ll(J.
tib. fem.

Pedigenuales

27

46 ga - va

Pattes, ..,. d.
ant. :
� V.

66

70 gp :
40

..,.

d.

64

�

V.

..,.

d.

Palp.

med. :

post. :

dor.

� ven.

�

V.

:

L/(J.

: 43-22

gm-vm : 34-24

66

: 36

76 Pedittbiales : LI µ
45 2 ta :
53-58
82

2 tm :

37-32

2 tp :

32-37

Eupathidies

:

LI I'-

LST :

Pretarsales :
30
(PT', PT", PT"')
Tarse ant.,
Subterminale
(ST) :

61

Parasubterminale
(pST) :

pa

pm

pp

T : 22

16

16

.
.

10

10

..

10

G :

6

7

7

F :

6

7

7

2

Famulus du Ta, f1 : L/ (J. = 7 , (/J = 2.

C - Description : Les mesures et generalites que precedent, dument
confrontees avec la description generique, permettent une identification
precise, aussi bien infra - qu'interspecifique, (voir Discussion).
Donnees Ecologiques : Katharinera motasi fut trouve attache aux
sutures thoraciques et abdominales de divers NEMOURIDAE (Plecop
teres) adultes, recoltes dans les Comtes de Tompkins et de Tioga de
l'Etat de New York (USA). L'holotype - et seul specimen reellement
„motasi", les autres etant des variete ou des sous-especes -, fut trouve
sur un Leuctra sp. capture dans la „Six-mile Creek'', Slaterville (Tom
pkins Co, New York, USA), le 22 avril 1972. Son n° GRM-72-0424-1.
Materiel Type : L'holotype, GRM-72-0424-1, est depose au U. S.

Nat. Mus. â Washington.
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Discussion : Outre le materie! precite, des sous-especes et varietes,
ainsi que deux autres especes furent identifiees. Elles feront l'objet
d'une publioation separee ; des collections additionnelles etant â l'etude.
Ce qui importe est que l'on sache d'ores et dejă, qu'il existe 3 ou 4
sous-especes et (ou) varietes de K. motasi, et deux especes distinctes,
„K" et „V·', la premiere de l'Oregon et parasitant des PERLODIDAE,
la seconde du New Hampshire et sur des CHLOROPERLIDAE. Toutes
ces formes sont morphologiquement fort semblables et ne sont separables
qu'en vertu -des donnees biometriques et de la taxanomie numerique.
Abreviations et Nomenclatures
Une grande partie des abreviations et des tennes utilises dans cette
note sont ceux en usage, depuis plus de 30 ans, dans Ies etudes de la
majeure partie des PARASI'I'ENGONA ;
Erythreoides,
Trombellides,
Johnstonianides,
Neotrombidiides, Leeuwenhoekiides,
Trombiculides,
Podothrombiides et Trombidiides. Ils designent
souvent des valeurs
numeriques - mesures ou nombres -, permettant des identifications
specifiques et infraspecifiques par diagnose d.ifferencielle ; un systeme
qui fait ses preuves depuis longtemps et qu'il serait utile de generaliser
autant que possible - et c'est presque toujours possible -, pour le
bien meme des tellement importantes branches que sont
!'Anatomie
Comparee d'une part et la Phylogenie d'autre part. L'anatomie du nou
veau genre Katharinera etant particuliere, un certain nombre de ter
nies sont neologiques, et des abreviations nouvelles seront expliquees
ci....apres. Pour le reste ont trouvera des nomencLatures et abreviations
detaillees dans Ies ouvrages suivants : „The Chigger Mites of the Word",
Vol. III, Leptotrom.bidium, 1975 et 1 976, et Vol. III, Guntherana, 1971 ,
E'.iit. P. H. Vercammen-Grandjean, San
Frandosco, ou
dans, „The
Chigger Mites of the Far East", 1 968, Sp. Stud., U. S. Army Med. Res.
& Developm. Corn., Washington, D. C. 20315. Ayant etudie bon nombre
de larves paiiasites appartenant â differents groupes d'HYDRACHNEL
LAE et principalement des HYDRYPHANTAE, j e puis affinner que le
systeme propose, en 1951, par G. W. WHARTON et al. ; „The Termino
logy & Classification of 'I'rombiculid Mites", J. Paras., 37, 1 3-31 , est
parfaitement adaptable aux Hydracariens larvaires et que l'adoption de
tout autre systeme le serait au detriment de !'Anatomie Comparee et
de la Phylogenie, deux subdivisions de la zoologie sans lesquelles la
systematique reste d'interet restreint.
I1 ya lieu de consi'.ierer six points d'ordre majeur :

1 . - Expression de la taille d'un acarien parasite d l'etat larvaire

(PROSTIGMATA) :
Ancinnement, maints autreurs se bornaient ă donner la longueur et
la largeur du corps d'un a<:arien dument embaume et monte entre lame
et lamelle ; comme si !'animal etait un ectoplasme sans epaisseur. C'etait
une serieuse marque de negligence, pour ne pas dire une heresie ! Une
seconde inconsequence etait que ces longueurs et largeurs variaient en
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fonction directe du degre d'aplatissement du specimen ainsi monte. Enfin,
troisieme erreur de jugement, l'acarien larvaire est
ontogeniquement
nanti d'une mission d'engorgement - la plethore
larvaire etant le
garant de survie de l'espece -, l'entraînant ă presenter des dimensions
corporelles variant entre deux extremes : ă jeWl et ă plethore. Par con
şequent I� dimensions corporelles n'offraient de l'interet qu'en raison
des trois : longueur, largeur et hauteur des stades extremes. „ă jeun" ou
„ă plcthore" ; permettant le calcul du degre d'engorgement. En dehors
de cette derniere infonnation Ies chiffres obtenus etaient sans valeur.

2.
Longueurs des pattes : l'idiosoma etant inapte ă permettre
l'estimation de la taille d'un acarien parasite â l'etat larvaire, restaient
Ies pattese, dont îl etait logique d'estimer - ambulatoirement parlant
-, qu'elles sont bâties en rapport avec des necessites ou besoins extre
mes, et proportionnees aux dimensions
corporelles. Composees de six
ou sept articles, bien sclerifies et aux dimensions relativement constan
tes, Ies trois paires de pattes conservent la meme morphologie durant
tout le sbde larvaire. II tombait, par consequent sous le sens, que leurs
longueurs pouvaient servir â exprimer la taille individuelle. Les trois
longueurs? Ou l'addition des trois, divisees par trois ? Pourquoi pas leur
simple somme, en un seul
index? L'indice pattes ou
Index pedibus,
Ip
pa + pm + pp ... une valeur unique exprimant la taille relative
d'une antite zoologique deterrninee ! J'en proposai l'usage il y a vingt
ans„.
-

=

Toutefois, une contestation recente s'eleva concernant le nombre
de segments de patte ă consi-:lerer. Certains auteurs entendent ne pas
vouloir compter la coxa dans la longueur des pattes, du fait qu'elle n'est
pas un segment mobile.
Cette fac;on de voir est contraire â la logique, en ce qu'elle va â
l'encontre :

a) de l'embryogenie : la coxa etant issue d'une germination ambu

lacraire, camm une avec Ies autres articles des pattes,
b)

de l'anatomie :

Ia structure coxale etant identique - sinon ho

meomorphe -, â celle des autres segments pedieux, et presentant un
apex annulaire au siege circulaire du trochantere,
c)

de l'observation :

en ce qu'il n'est patte sans coxa ; encore que

puissent exister des coxas sans pattes, ou suite,
d)

de la coutume :

plusieurs milliers d'especes definies, depuis le

debut du XXe siecle (surtout des Trombiculides), sur la base des lon
gueurs des pattes figurees avec leur coxa et sans griffes„. Les quelques
additions recentes de longueurs de pattes sans coxas - panni Ies Trom
bidiides -, ne justifiant pas un remaniement (impossible) des donnees
anciennes,
e)

de la statistique

:

qui dit que plus une donnee est large et eten

due, plus elle est efficace ; ce qui signifie en d'&utres termes qu'oter la
coxa de la longueur des pattes equivaudrait â une erreur mathematique.
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3. - Termes biometriques classiques :
SW = Iargeur scutaie maximale (anterieure)
MW
distance entre Ies poils ML
PW
distance entre Ies poils PL
SB = distance entre Ies sensillae (5)
AM
longueur du poil anterome dian (AM)
ML = Iongueur du poil mediolateral (ML)
PL = longueur du poil posterolateral (PL)
=

=

=

S

=

longueur des trichobothries ou sensillae

=

ASB
distance entre le bord scutal anterieur et la ligne des SB
PSB
distance entre le bord scutal posterieur et la ligne des SB
SD = ASB +PSB
longueur de l'ecusson
AML + distances entre AM et AL
Ip = Index pedibus
pa + pm + pp
AML
distances entre AM et AL
APL = distances entre AM et PL
=

=

=

=

pa, pm, pp

D
V

=

longueurs des pattes : anterieures (pa), medianes (pm), posterieures (pp).

=

longueurs extremes des poils idiosomaux

=

longueurs extremes des poils idiosomaux ventraux, autres que Ies adanaux.

dorsaux, autres que Ies scutaux

N.B. : Bon nombre d'abreviations sont expliquees dans la description
generique.
4. - Termes de generalites : ils s'expliquent d'eux-memes, et en
vertu de la description generique; ils sont connus des inities et les non
inities peuvent puiser aux sources precitees. Les „phaneres" des pedi
palpes et des pattes sont varies : poils ordinaires, plus ou moins barbeles
et en nombre constant (L.S.T.), poils ou soies speciales constants egale
ment, et des ongles terminaux fixes sur un solide pretarse. Ces dernieres
griffes, ou ongles, justifient un neologisme, „ktenonyx" (plur., ktenonici),
ou ongle-peigne ; en paire ă l'extremite de chaque peditarse, de part et
d'autre d'un empodium cilie. Ventralement, et derriere chaque pretarse,
se trouve une soie nue (eupathidia
eupathidie), la pretarsala ou pre
tarsale (voir ci-apres). A la face dorsale du peditarse anterieur (T'a) se
trouvent une longue soie subterminale ou subterminala (ST), et son com
pagnon spiniforme, ou soie parasubterminale, ou parasubterminala (pST).
Derriere elles on trouve un solenidion (S1) et ă c6te, un famulus glo
buleux. Un autre solenidion (S2) se trouve sur le peditarse median. Le
palpotarse en possede un basal (S0). En vue d'eviter de regrettables
meprises les pattes ne sont plus numerotees (1, 2 & 3) mais designees
par anterieure (a ou ant.), mediane (m. ou med.), posterieure (P ; ou
post.), et l'on rencontrera :
=

genuala :

( = pedigenuale)
ga, gm & gp

vestigiala :

(

tibiala :

pretarsala :

peditibiale)
ta, tm & tp

( = preta.rsale)
PT', PT" & PT"

=

va & vm
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Autre neologisme, le „stachus" (plur. : stachi) ou poil court et epais,
en forme d'epis ; se trouve sur bon nombre de pattes d 'hydracariens.
Chez les Katharinera on en trouve un, terminal, sur le palpotarse, et
ventralement â !'apex des tibias et genus de pattes medianes et poste
rieures.
Formule Synthetique d'Identification (SIF) : se trouve expli
5.
quee in extenso dans Ies publications precitees.
6.
Table des poils ordinaires de pattes (L.S.T.) : Cette formule
synoptique fut taxee de „non originale" par certah collegue. Je n'ai
jamais pretendu etre le premier â avoir fourni Ies no:: 1bres pileux des
organes am.bulatoires. 'I'outefois ayant extrait du fatras ou ils sont
enfouis, Ies nombres utiles et significatifs, je Ies ai presentes dans un
cadre synoptique restreint et parlant . â savoir Ies nombres „variants"
sur les tarses, tibias, genus et femurs des trois pattes (Ta, Tm & Tp ;
ta, tm & tp ; Ga, Gm & Gp ; Fa, Fm & Fp).
-

-

.

.

CU PRIVIRE LA UN HIDRACARIAN APROAPE UITAT „LARVA DE
KATHARINERA" A LUI CONSTANTIN MOTAŞ, 1928
Rezumat

După aproape 40 de ani, o specie larvară americană, care parazitează Perladele
şi congeneră cu „larva lui Kathariner" C. Motaş 1928, este descoperită şi descrisă
ca un gen nou, Katharinera.
L'ad res.�e de l'auteur : P. H. Vercammen-Grandjean,
Professeur de Parasitologie, University of California,
San Francisco medical Center U.S.A.
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CERCETARI ASUPRA HIDROZOARELOR DIN MAREA NEAGRA
LITORALUL ROMANESC
VASILE MANEA

Primele studii publicate asupra hidrozoarelor (2) (5) (8) (2 1), se
referă mai cu seamă la formele de apă dulce, deoarece acestea erau mai
uşor de colectat.
Se cunosc puţine lucrări asupra hidrozoarelor marine (3) (9) (1 1 )
(18) (23) ş i acestea se ocupă d e formele salmastre şi marine din imediata
vecinătate a ţărmului.
Studii faunistice mai vechi efectuate asupra Mării Negre amintesc
şi de hidropolipii coloniali ; citeva date au publicat zoologii ruşi (10)
(12) (22) şi bulgari (24).
I n dreptul litoralului nostru unele observaţii asupra hidrozoarelor
au fost publicate de hidrobiologii români (1) (4).
Cercetări mai detaliate asupra acestor animale
fragile au fost
începute de noi în anul 1 957, din care citeva rezultate au fost publicate
.
( 1 3) (14) (15) 1 6) (17) .
I n lucrarea de faţă prezentăm date morfologice, ecologice şi tot
odată facem şi citeva consideraţiuni de ordin biogeografic asupra a 5
specii de hidroide : Perigonimus serpens, Eudendrium album, Calycella
syringa, Hydrallmania falcata şi Plumularia setacea.
Materialul a fost colectat cu nava oceanografică „Marea Neagră"
în timpul expediţiilor ştiinţifice intreprinse pe mare.

Fam. Bougainvillidae
Perigonimus serpens Alman 1 863
Această specie se prezintă sub formă de colonie atingind înălţimea
de maximum 9 mm (fig. 1 , A, B, C). Hidroriza tirîtoare, stoloniferă foarte
ramificată se sudează puternic de alga roşie Phylophora, foarte frec
ventă pe exemplare acoperite de coloniile de briozoare. De pe colonie
se ridică axial hidrocaulonii. Perisarcul
care acoperă hidrocaulonul
este foarte subţire şi transparent, pe măsură ce urcă spre hidrant devine
mai fin, apoi dispare treptat fără a delimita o zonă precisă intre acesta
şi polip.
Hidrocaulonul poartă în virf un singur polip roşu-portocaliu. Hidran
tul poartă 6-10 tentacule lungi, filiforme dispuse în jurul unui hiposhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

44

VASILE MANEA

tom conic. G onozo izii de culoare roză, nasc direct de pe hidroriza stolo
niferă. numărul lor es t e extrem de redus în comparatie cu al hidran
ţilor. Fiecare go n o z oid , meduzipar este purtat de un peduncul scurt aco
perit de un perisarc subţire şi uşor ondulat mai cu seamă în stadiul tînăr.
Cele 35 colonii colectate în zona cî mpu l ui de Phylophora (Zernov)
la adîncimi între 32-40 m, erau fix ate pe alga roşie Phylophora împre

ună cu multe colonii de briozoare.
Răspindire : Oceanul Atla nt ic, Marea Nordului (6) co astele Be lg i e i
( 1 1 ), Franţei ( 1 8) , Angl iei şi Islandei (9), Mările Nordice ale U.R.S.� . (3).

Fam. Eudcndriidac
Eudendrium album Nutting 1 898
Coloniile ating înălţimea de 15 mm şi au aspectul unei perii (f ig .
2. A, B, C, D). Hidroriza mult ramificată, fixată puterni c de suport care
poate fi : piatră, cochilie sau alt obiect dur din apă. De pe hidroriză se
ridică axial hidrocaulonii subţiri, de pe care se des prind lateral în mod
neregulat hidrocla de, puţine la număr în comparaţie cu alte specii de
Eudendrium. Perisarcul gros, lucios, cu reflexe metalice brune, se întinde
de la hidroriză pină la baza h idranţilor şi nu prezintă inelări ca la alte
specii ale ge n u l ui Eudendrium. Perisarcul din zona hidrocaulonului şi a
h i drocl adelo r are o culoare brun-deschisă.
Hidrantul campanuliform poartă 1 5-20 tentacule lungi, filiforme,
di spuse în jurul unui hipostom conic mult mai mare decît la Eudendrium

ram.eum.

Gonoforii d' sînt aproape sferici, iar cei � a u o formă c·•al ro scu
ţită, ambii aşezaţi la baza polipului.
Gonoforii d' apar ca două camere scriate avind o culoare galbenă
portocal ie deschisă. G on::>fo rii � de culoare galbenă au as pe c tul unor
cio!"chini de struguri.
Materialul cercetat este format din 25 de colonii colectate din zona
Constan ţa-Ag ig e a la adincimi între 1 0-20 m de pe pietre din as ocia
ţiile de Enteromorpha şi Cystoseira.
Răspîndire : Marea Nordului (6), Marea
Mediterană (19) , :i\farea
Adriatică (20), C oas te le Franţei (1 8), Coastele Belgiei ( 1 1), Marca Albă
ş i !I.larea Bering (3) , Coastele Americii de Nord (9).

Fam. Campanulinidac
Calycella syringa Linne 1 758
Colonia a tinge abia 2-3 mm înălţime avîn1 aspect de perie (fig.
C, D, E). Hidroriza groasă stoloniferă, tirîtoare se fixează solid
de substrat. De pe hidroriză se ridică axial hidrocaulonii f asc iculaţi . Pe
hidrocar:lo!1i s'? fixează pedunculii hidrotecali scurţi şi i ndaţ i î:1 spi
r:ilă. Perisarcul îngroşat la baza hidrocaulonului, subţire şi trans pare nt
spre hidrotecă. Hidroteca campanu liformă, cilindrică aproape cit ped un3

A, B,
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culul hidrotecal, are o culoare brună. Partea superioară a hidrotecii este
acoperită de un opercul conic format din 8-1 2 lame triangulare. Margi
nea hi-:lrotecii fiind dinţată ia aspectul unui caliciu floral.
Hidrantul mic ace 6-9 tentacule subţiri şi lungi. Direct de pe stolon
se ridică axial gonoteoa de culoare portocalie. Ea este susţinută de un
peduncul scurt şi inelat în spirală. Gonoteca are o formă ovală, pereiii
săi sint transparenţi. La partea superioară gonoteca este prevăzută cu
un orificiu gonotecal îngust, fără git ca la alte campanulinide, ci apare
ca un infundibul acoperit de un căpăcel conic.
Materialul cercetat este alcătuit din 35 colonii colectate în zona
Cap Midia-Sulina la adîncimi 35-40 m. Coloniile erau fixate pe Phylo
phora nervosa, Modiolus phaseolinus şi pe alte hidrozoare.
Răspîndire : Oceanul Atlantic, Coastele Franţei (18 ( 1 9), Coastele
Islandei, Americii de Nord şi Canadei (9), Marea Albă, Marea Bering,
Marea Ohotsk (3).

Fam. Sertulariidae
Hydrallmania fal cata Linne 1 758
Coloniile adulte ating pină la 1 5 cm înălţime (fig. 4 A, B, C, D. E,
F). De pe hidroriza pîsloasă, fixată puternic de suport se ridică hidro
caulonul foarte flexibil, de culoare brună, format din segmente spirale
de care se prind hidrocladele la intervale regulate. Ele sint dispuse în
plan orizontal şi au un aspect penat. Perisarcul prezintă îngroşări mai
accentuate la baza hidrocaulonului, iar spre vîrf se subţiază treptat.
Hidrocladele prezintă intemoduri pe care sînt dispuse în şiruri hidro
teticile. Bazele hidrotecilor apropiate intre ele par sudate de hidrocladă,
deoarece pedunculul hidrotecal este foarte scurt.
Hidroteca are o formă ovală, alungită iar pereţii liberi sînt curbaţi,
alternînd spre stînga şi spre dreapta. Partea superioară a hidrotecii este
prevăzută cu un orificiu ovular care are spre interior o adîncitură mărgi.,.
nită de 2 dinţi laterali şi un opercul cu 2 valve, dintre care una liberă cu
rol de căpăcel.
Hidrantul alb, transparent, foarte subţire cu 1 0-18 tentacule aşezate
concentric în jurul unui hipostom mic, iese în apa mării şi captur<ază
praia. Fixarea ·hidrotccilor în şiruri şi dispoziţia hidrocladelor în ace
laşi plan formează o adevărată plasă de pescuit incit cu greu pot scăpa
organismele acvatice care se deplru.ează prin apropiere.
Gonoteca stă fixată de hidrocladul secundar la distanţe mici una
de alta. Gonoteca brun-gălbuie, oviformă cu pereţii îngroşaţi, are la
partea superioară un orificiu tronconic. Gonozoizii sînt concentraţi în
zona centrală a gonotecii luind aspectul unui fus gonozoidal. Spre deo
sebire de alte hidroide menţionăm faptul că numărul gonozoizilor într-o
gonotecă pare fi mult mai mare în comparaţie cu alte specii colectate
în aceeaşi perioadă. Probabil că temperatura ridicată şi mai constantă
în zona sudică a cimpului cu Philophora oferă condiţii favorabile repro
ducerii acestei specii.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Cele 24 colonii colectate la a<lincimi vairiind intre 20-40 m în zona
Sulina-Chilia erau fixate pe cochilii încrustate cu .calcar depus de
alge.
Răspîndire : Oceanul Atlantic, Coastele Islandei (9), Marea Nordu
lui (6), Coastele Angliei (9), Belgiei ( 1 1 ) , Coastele Franţei ( 1 8 (19), Marea
Bering şi Ohotsk (3).

Fam. Plumulariidae
Plumularia setacea Linne 1 7 58
Coloniile au formă de pană (fig. 5 A, B, C, D, E). Ele sînt foarte
fragile şi ating o înălţime de 20-40 mm. De pe hidroriza
pîsloasă,
fixată puternic de suport, se ridică axial hidroca.ulonul
monosifonic
articulat. Hidrocaulonul poartă hidroclade numai de ordinul I. Hidro
cladele sînt dispuse într-un singur plan care începe de la un intemo'.i
scurt. Perisarcul subţire, transparent, prezintă noduri şi intemoduri ;
articolele hidrocladiale sînt separate prin 1 sau 2 linii transversale.
Zona intermediară mai scurtă şi subţire are o singură hidrotecă care
are o formă de cupă şi este sudată pe toată lungimea ei. De asemeni
hidroteca mai poartă 3 dactiloteci mobile prevăzute cu pedunculi bazali
bine dezvoltaţi. Dintre acestea 2 dactiloteci sînt dispuse lateral şi dea
supra orificiului hidrotecal iar una este aşezată în regiunea median pro
ximală. Marginea hidrotecii este întreagă fără dinţi. Pe hid.roclade se
găsesc nematotecile la fiecare internod.
Gonoteca fusiformă, foarte ma.re, în comparaţie cu hidroteca. Par
tea superioară a gonotecii se prelungeşte într-un gît cilindric curbat şi
terminat cu un orificiu circular. Gonoteca este susţinută de un peduncul
scurt, fixat la baza hidrocladelor.
Coloniile sînt hermafrodite, poartă atit gonoformi d' cit şi � - Prin
transparenţa pereţilor gonotecali se observă gonozoizii în diferite stadii
.:ie dezvoltare.
Materialul cercetat este alcătuit clin 30 colonii. Coloniile au fost
colectate din zona Constanţa-Sulina, majoritatea fixate pe Phylophora
nervosa Ia adîncimi de 30-40 m .
Răspîndire : Oceanul Atlantic (9), Marea Nordului (6), Coastele Bel
giei (11), Coastele Franţei (1 8), Marea Mediterană ( 1 9) , (20), Marea Nea
gră - litoralul rusesc (10), bulgăresc (24) şi turcesc ( 7 ) .
CONCLUZII
l n lucrarea de faţă se citează 5 specii de hidroide aflate în apele
româneşti ale Mării Negre. Dintre acestea 4 specii sînt noi pentru fauna
Mării Negre : Eudendrium album, Perigonimus serpens, Calycella syrin
ga, Hydrallmania falcata, nwnai o specie Plumularia setacea a fost citată
în Golful Odessa fără o precizare.
Toate speciile sînt noi pentru fauna ţării noastre. De remarcat fap
tul că h idroidele prezentate acum se găsesc în partea de nord vest a
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Mării Negre la adîncimi variind între 30-60 m, cu excepţia
spec1e1
Eudendrium album care preferă suportul dur din apropierea ţărmului
�n zona Constanţa-Agigea (fig. 6).
Majoritatea speciilor prezentate : Perigonimus
serpens, Calycella
syringa, Plumularia setacea stau fixate pe Phylophora nervosa. Spe
ciile : Eudendrium album şi Hydrallmania falcata trăiesc fixate pe pie
tre şi cochilii. Forma Calycclla syringa este un epizoar caracteristic al
speciei Modiolus phaseolinus alături de viermele Spirorbis.
Speciile : Perigonimus serpens, Hydrallmania: falcata şi Plumularia
setacea sînt forme de adînc, ele convieţuiesc împreună cu briozoarele,
spongierii şi alte hidrozoare din zona cîmpului de Phylophora în timp
ce Eudendrium album ocupă asociaţiile faciesului pietros cu Cystoseira
şi Enteromorpha din zona ţărmului. Calycella syringa are un areal mai
larg pe platforma continentală românească.
Hidroidele joacă un rol important în economia Mării Negre intrînd
în circuitul trofic al zoobentosului, aşa cum am arătat în alte lucrări .

RECHERCHES SUR LES HYDRAIRES DE LA MER NOIRE LI1 TORAL ROUMAIN
Re sume

Dans cette Note sur les Hydroides de la Mer Noire l'auteur presente cinq
autres especes d'Hydroides trouvees dans la zone du plateau continental roumain.
Parmi ces especes quatre sont nouvelles pour la faune de la Mer Noire :
Eudendrium album, Perigonimus serpens, Calycella syringa et Hydrallmania fal
cata : la derniere Plumularia setacea n'a ete que citee j usqu'ici seulement dans
la litterature au littoral sovieti'-lue. - Odessa.
Toutes les especes sont identifiees et decrites par l'auteur pour la premiere
fois de la Mer Noire, en face du littoral roumain.
Le travail met en evidenc.-e quelques donnees ecologiques et biogeographi
ques des especes de hydraires identifiees dans la Mer Noire.
L'auteur complete le texte par des figures originales.
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CONTRIBUŢII "L/\ CUNOAŞTEREA SIMFITELOR

(SYMPHYTA, HYl\IENOPTERA) DĂUNATOARE
Li\ CONIFERE, DIN ROMANIA

XENIA SCOBIOLA-PALADE

şi

GEORGE ISTRATE

Relieful v:.riat ce se găseşte în ţara noastră, atrage după sine şi o
vegetaţie diferită. Astfel, speciile de conifere se întilnesc în special in
regiunea montană, mai puţin în regiunea alpină şi plantate în parcu
rile oraşelor.
Pe plaiurile şi crestele munţilor, deasupra limitei pădurei de la
2543-2000-1 500 m este regiunea alpină unde se intîlnesc grupări de
. neapăn (Pinus montana), ienupăr (Juniperus) care alternează cu pajişti
de graminee. Această vegetaţie se dezvoltă în condiţii ecologice defa
vorabile, datorită climei aspre.
Jnepenişurile mai întinse există în masivele muntoase mai înalte :
Mt. Rodnei, Ceahlău, Bucegi, Făgăraş, Paring, Retezat. Aici, pe unde
apar formele de relief glaciare, se intîlneşte şi zimbrul (Pinus cembra),
amestecat uneori cu tufărişurile de jnepeni.
Apoi urmează zona munţilor mijlocii acoperită cu o vegetaţie fores
tieră, alcătuind subzona molidului cuprinsă intre 800-1500 m în nord
şi 1300-1 800 m în su1ul Carpaţilor româneşti. In cadrul acestei subzone
predomină molidişurile pure (Picea), mai rar Abies alba. In partea supe
rioară a acestei subzone creşte Pinus cembra şi Larix. A 2-a subzonă
este a pădurilor amestecate de fag cu răşinoasele, care sint destul de
bine dezvoltate în mare parte din Carpaţi şi se întinde pînă la altitu
dinea de 400 m în nord, 700 m în sud, iar în sus pînă la limita infe
rioară a subzonei molidului. Bradul este localizat mai ales pe văi, alături
de molid. Pinus silvestris din această subzonă se găseşte mai rar în sta
ţiuni relicte. Bradul ocupă solurile mai fertile, iar molBul se dezvoltă
pe diferite soluri şi chiar pe podzoluri sărace. Pinus silvestris este loca
lizat în sts·ţiuni sărace în podzoluri primare, pe stînci, în turbării.
In partea de vest a ţării, pe dealuri şi podişuri se intîlneşte şi Pinus
nigra, o plan tă termofilă.
Acest covor vegetal din etajul montan, care constituie un izvor
nesecat de bogăţii, precum şi coniferele ornamentale care în [rumuseţează
parcurile sint atacaţi de diferiţi dăunători animali şi vegetali. Dintre
dăunătorii animali fac parte şi diferite insecte fitofage şi xilofage, prin
tre care se numără şi unele specii de Symphyta, pe care le vom trata
în această lucrare.
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In 1 87 7 şi 1 897, M 6 c s a r y A I. semnalează 15 specii de Symphyta,
F r i w a l d s k i J. (2) una specie, S z i l a d y Z. 2 specii, Z i l a h i E.
(24, 25) una specie, M ii 1 1 e r A r. 5 specii, M 6 c z a r L, citează încă 3
specii, I o n e s c u V. 4 specii (3-7), I u g a V. şi X. S c o b i o l a (8) l
specie, P r e c u p e ţ u A. (15) 1 specie, cunoscîndu-se în total 33 specii
ie simfita a căror larve trăiesc pe conifere. Din aceste specii, 27 sint
fitofage şi 6 xilofage.
In urma studiului făcut asupra materialului de Symphyta ce l-am
avut la dispoziţie, am regăsit multe specii menţionate anterior de alţi
cercetători şi am mai găsit 3 specii noi pentru fauna României (Pachy
nematus montanus (Zadd .), P. insignis (Htg.) şi Gilpinfa abieticola (D.T.) .
SUBORD. SYMPHY'I'.\

Familia. TENTHREDINIDAE
.4noplonyx duplex (Lcp.) - Păltiniş ]ud. Sibiu (8). Larva <�ci uce
t:nec.ri daune în plantaţiile de Larix, cultivat pentru o�nament, mai
trăieşte şi pe Salix. Cunoscut în Europa centrală şi nordică, spre est
ajunge pînă în Siberia.
Pristiphora laricis (Htg.) - Oraviţa jud. Caraş-Severin (10) ; Sibiu
(Magura) (1 7). Larva se hrăneşte cu muguri şi apoi cu frunze de Larix,
b care dăunează. Răspîndită în Europa nordică şi centrală.
P1·. erichsonii (Htg.) - Bîrnova jud. Iaşi (3). Larva atacă mugurii
apoi frunzele la diferite specii de Larix. Larvele atacă în cirduri ca şi
Diprion. Uneori este foarte dăunător. Este cunoscut din nordul regiu
nii temperate, spre est în Siberia şi America de Nord, a fost i ntrodus
în Europa nordică şi centrală.
Pr. leucopodia (Htg.) - M-ţii Bucegi (12) ; Săbăreni jud. Ilfov (20) ;
am regăsit-o la Sinaia (Poiana Stînei). Larva trăieşte pe frunzele de
Picea excelsa (Lam.) Link. Cunoscută din Europa nordică şi centrală.
Pr. saxesenii (Htg.) - Oraviţa (10), Sibiu (Păltiniş), Braşov (Tîmpa),
mt. Bucegi (1 8) ; larva roade frunzele tinere şi mai în virstă de Picea
excelsa. Local este dăunătoare. Este răspîndită în Europa nordică şi
centrală.
Pr. abietina (Christ) - Mt. Bucegi, Braşov (12) ; s-a mai găsit la
Porţile de Fier, Sibiu şi Sinaia. Larva aduce pagube mari la pădurele
de Picea excelsa (13). LarYa se hrăneşte numai cu frunze tinere. Sem
nalată din Europa nordici şi centrală.
Pr. compressa (Htg.) - Văliug jud. Caraş-Severin (25) ; a mai
fost găsită la Sibiu, Cehul Silvaniei, în aprilie şi mai. Larva roade
frunzele de Picea excelsa, cînd este deranjată aruncă un lichid cu miros
1de ploşniţă. Răspîndită în Europa nordică şi centrală.
Pachynematus ambigua (Fall.) - Gheorghieni (10) ; femela depune
ouăle în mugurii încă necţezvoltaţi de Picea excelsa. Larva roade mugu
rii din v1riul ramurii, aşa că ea pare bontă. Este cunoscută din Europa
nordică şi centrală.
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P. montanus (Zatld.) - 1 d' mt. Vrancea (Vf. Lăcăuţi), 24.Vl. 1 966
(leg. Schneider). Larvele se întilnesc pe lăstarii tineri sau mai în vîrstă
de Picea e::rcelsa ; devenind uneori dăunător. Cunoscut în Europa centrală
a fost introdus în ins. Britanice. Este specie nouă pentru fauna României.
P. pallescens (Htg.) - Mădăraşi (1700 m) jud. Harghita (1 1) ; Păl
tiniş, Sibiu (Măgura) (17) ; larva se hrăneşte cu frunze de Picea e::rcelsa.
•Este cunoscut din Europa, afară de Italia şi Balcani.
P. scutellatus (Htg.) - Mădărăşi - Harghita (1700 m), Lacul Roşu
( 1 1 ) ; Valea Putnei, Cimpulung Mold. (21) ; am mai găsit
la Sibiu
(Măgura) . Femela depune ouăle sub epiderma frunzelor de Picea e::rcelsa
şi Abies. Este cunoscută în Europa nordică şi centrală.
P. insignis (Htg.) - 1 �. Cîmpulung Mold. (Cocoara), 1 3.Vl.1 972
(leg. G. Istrate). Capul este negru, cu o pată triunghiulară, galbenă la
ba:za antenelor ; antenele sînt negre, cu jwnătate din articolul 4 şi 3 ,
albe. Clipeul este brun, scobit anterior aproape un sfert din lungimea
sa. Occipitalul 1 1 /2 ori mai lat decit lung. Toracele este negru, mat,
cu mezopleurele, des punctate. Picioarele sînt brun-roşcate, pătate cu
negru. Aripile sînt gălbui, cu nervurele şi pterostigma brun-negrii
Abdomenul este negru, cu segmentele 3-G roşii. Lama fierăstrăului
(fig. 1, A).
Femela depune ouăle pe lăstarii tineri de Picea, pe a căror frunze
se vor hrăni lan·ele. apoi vor trece şi pe lăstarii mai în virstă. Este
cunoscut in Germania, Suedia, Boemi.a şi Finl2nda . Specie nouă pentru
fauna României.

Fig. 1.

Pachynematus insignis (Htg.)

-

Lama

fierustrăului ;

Familia DIPRIONIDAE
Diprion pini (L.) - Braşov (Timpa) (12) ; am mai găsit la So\·cja
jud. Vrancea şi Cîrnpulung Mol d. în luna iulie. Femela depune ouăle
pe lăstari de anul trecut de Pinus, in a 2-a generaţie va depune pe
lăstarii din acelaşi an. Este o specie foarte dăunătoare la plantaţii ele
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pin (1). Răspîndit în Europa nordică şi centrală, iar din sud este citată
din pen. Iberică şi Alger.
Neodiprion sertifer (Geoffr.) - Gheorghieni (10) ; Sibiu (12) ; Lar
vele aduc daune la plantaţii de Pinus silvestris şi alte specii. Este men
ţionat din Europa nordică şi centrală, în est ajunge pînă in Japonia.
Gilpinia frutetorum (F.) - Zalău (10) ;
Tuşnad (7). Larvele se
găsesc pe frunzele de Pinus silvestris L. Cunoscut din Europa nordică
şi centrală, spre est pînă în Asia Mică, Caucaz şi centrul Sibe!"iei.
G. laricis (Jur.) - Sibiu (12) ; Măgura Cisnădiei jud. Sibiu (7) ; noi
am găsit la Sibiu. Larva se hrăneşte cu frunze de Pinus silvestris. Este
citat din Germania, Austria, Suedia, Franţa.
G. virens (Kl .) - Băile Homorod jud. Braşov ( 1 1 ) ; larva trăieşte
pe Pinus silvestris, alături de G. laricis cu care se aseamănă. Cunoscut
din Europa, în sudul pen. Iberică şi în est pînă în Kamceatka.
G. polytoma (Htg.) - Băiţa jud. Sălaj (10) ; Mehaiia (22) ; G heor
ghieni, Sibiu (12) ; Guşteriţa jud. Sibiu ; Bîtca-Doamnei jud. Neamţ (7) ;
Giumalău, Cimpulung Mold. (21) ; au fost găsite larve în abundenţă în
pădurile de Picea de lingă Cîmpulung Mold. Răspîndit în Europa nor
dică şi centrală.
G. variegata (Htg.) - Tuşnad (10) ; Mehadia (22) ; a fost regăsit
de noi la Cîmpulung Mold. şi larvele au fost găsite în octombrie 1 9 7 1 pe
frunze de Picea excelsa. Cunoscută din Europa nordică şi centrală.
G. abieticola (D. T.) - 2 S?S? Cîmpulung Mold. (Cocoara), 7-28.
VI. 1 972. Are capul galben, cu o pată mare neagră pe creştet. Antenele
alcătuite din 1 9-20 articole, negre la bază, restul brun-gălbui. 'I'oracele
este galben, cu 3 pete pe mezonot, metanotul, partea posterioară a
mezopleurelor şi
mezostcrnul, negre. Picioarele
galbene. pătate cu
negru. Aripile sînt hialine, cu nervurile şi baza pterostigmei, brun-negrii,
ultima cu vîrful galben. Abiomenul este galben cu benzi negre pe
partea posterioară a segmentelor. Lama fierăstrăului (fig. 1 B).
Larva trăieşte pe Picer;. excelsa. A fost semnalat
din Germania,
Austria şi Ungaria. Specie nouă pentru fauna României.
G. herciniae (Htg.) - Gheorghieni ( 10) ; Mehadia (22) ; larva tră
ieşte pe Picea. In unele lucrări această specie este trecută ca sinonim
cu · G. polytoma, însă R e e k s (1941, Canad. Ent. 78 : 1 77-1 88) arată că
aceste două specii sînt net deosebite, că lama fierăstrăului la G. polytoma
are 9-1 0 şiruri de dinţi pe cind G. hercini.ae are 1 1-12 şiruri. Trăieşte
în Europa nordică şi centrală, introdusă în Anglia şi Canada.
Monoctemus juniperi (L.) - Pingăraţi
juid. Neamţ (4) ; Măgura
jud. Sibiu, Pingărăcior jud. Neamţ (7) ; Larva se hrăneşte pe Juniperus
communis L. Este cunoscut din Europa nordică şi centrală, sudul
Iugoslaviei.

Familia P AMPHILIIDAE
Acantholydu erythrocephala (L.) - Reşiţa jud. Caraş-Severin (10) ;
Aiud (23) ; a fost regăsit la Braşov ; Sinaia ; Băile Victoria jud. Bihor
(leg. C. Nagy). Larva dăunează la Pinus silvestris şi P. strobus. Este cuhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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noscută in Europa centrală şi nordică pînă în Laponia, Caucaz şi vestul
Siberiei ; în Coreea şi America de Nord a fost introdusă de curînd.
Ac. flaviceps (Retz.) ( = cyanea Kl.) - Aiud (23) ; Larva trăieşte pe
Pinus. Se cunoaşte din Suedia, Germani2, Austria şi Polonia.
Ac. posticalis Mats. ( = nemoralis Thoms., pinivora Ensl.) - Braşov
(12) ; mt. Bucegi (2010 m) (14) ; Ceahlău (4) ; noi am regăsit la Sinaia.
Larvele dăunează la Pinus. Este semnalat din Europa, peninsula Iberică,
Laponia. Siberia pină la Irkutsc, Nordul Mongoliei şi Japonia.
Cephalci� alpina Kl. - Gheorghieni (10) ; Băile Hc.rghita (11) ;
Ci:npulung Moldovenesc (21) ; s-a mai găsit la Sinaia. mt. Şandru ;
Sboina Neagră jud. Vrancea, în luna iunie. Larva se găseşte pe Luri:r
europaea. Cunoscută din Europa centrală şi nodică pînă in Siberia.
C. reticulata (L.) - Mt. Bucegi (15) ; Larva trăieşte pe Pinus. Răs
pindită în Europa centrală şi nordică.
C. erythrogas tra (Htg.) - Ceahlău (4) ; Larvele trăiesc pe Picea
excelsa. Cunoscută din Germania şi B elgia.
C. arvensis Panz. ( = signata F.) - Oraviţa (10) ; Zalău (25) ; mt.
R.e1ezat (1100 m), Păltiniş, Prejbă, Sibiu jud. Sibiu (12) ; mt. Bucegi
(15) ; Suceava (Todirescu) (21) ; s-a mai găsit la Sinaia, Cîmpulung
Moldovenesc. Larva dăuneazâ la Picea excelsa. Răspîndită în Europa
centrală şi nordică pînă în Siberia.
C. abietis (L.) - Braşov (10) ; băile Harghita (1 1 ) ; Bicaz-Chei (6) ;
s-a mai găsit la Măgura şi Păltiniş jud. Sibiu ; Cluj (leg. Nagy) ; Mun
::!elul, Cîmpulung Moldovenesc. Larva atacă frunzele de Picea excelsa.
Cunoscută din Europa centrală şi nordică, Italia şi Silieria.

Familia SIRICIDAE
Urocerus phantoma F. - Rarău (5) ; larva atacă lemnul de Picea
excelsa. Cunoscută din Europa şi Asia Mică.
U. augur Kl. - Maramureş (10) ; Panaci jud. Suceava (3) ; Sinaia
(16) ; Rarău (Poiana Sihăstriei) (21) ; Larva este xilofagă pe Juniperus.
Răspîndit în Europa centrală şi sudică, Nor-:iul Afrioei, Turcia.
U. gigas L. - Specia comună, se găseşte în toată ţara. Larva este
polifagă, atît la conifere cit şi la alţi arbori, degradînd lemnul pentru
mobilă sau construcţie. Cunoscut în toată regiunea palearctică şi intro
dus în America de Nord.
Sirex noctilio F. - Aiud (23) ; Cluj, Zalău, mt. Retezat (1 250), Re
ghin (1 2) ; Oradea (16) ; larva atacă lemnul de Picea excelsa. Cunoscut
in toată Europa, Siberia, Mongolia şi introdusă în Noua Zeelandă, Aus
�ralia şi America de Nor-d.
S. juvencus L. - Borsec, Tuşnad. mt. Făgăraş (10) ; Zalău (24) ;
Aiud (23) ; Bucureşti, Cimpulung Mold., Sibiu, Borşa-Baia (16) ; Orşova
(19) ; Obcina, Valea Putnei jud. Suceava (21) ; a mai fost găsit la Craiova,
Borsec în iunie. Larvele atacă lemnul <le Pinus silvestris, Picea excelsa.
Cunoscut în toată Europa, Japonia, Sahalin, Australia, Algeria, Filipine,
Noua Zeelandă şi o subspecie în America de Nord.
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Din aceste 36 specii de Syrnphyta dăunătoare mai mult sau mai
puţin la conifere, cunoscute în fauna României, aparţin : 1 2 specii la
familia Tenthrediaidae ; 1 0 specii Diprionidae ; 8 specii Pamphiliida e ;
6 specii Siricidae.
Reprezentanţii familiilor Tenthredinidae, Diprionidae şi Pamphiliidae
(30 sp.) sint fitofage, pe cind cei din familia Siricidae (6 specii) xilofagi.
Larvele de Symphyta menţionate mai sus, atacă coniferele după cum
urmează : pe Picea - 15 specii fitofage şi 5 xilofage ; pe Pinus - 1 0
specii fitofage şi 3 xilofage ; pe Abies
7 specii fitofage şi 2 xilofage ;
pe La.rix - 4 specii fitofage şi 1 xilofagă ; pe Juniperus - 1 specie fito
fagă şi 1 xilofagă.
Analizînd răspindirea acestor specii pe teritoriul românesc după
provincii, se constată că cele mai multe specii se cunosc din Transilvania
(28 specii), 1 9 specii din Moldova ; 14 specii din Muntenia şi 1 2 spee:ii
în Banat.
Din cele 36 specii de Symphyta. 1 3 specii (Anoplonyx duplex (Lep.),
Pristiphora laricis, Pr. compressa, Pr. ambigua, Pachynematus palles
cens, Neodiprion sertifer, Gilpinia frutetorum, G. laricis, G. virens, G.
herciniae, Acantholyda flavescens şi Sirex noctilio) sint cunoscute numai
din Transilvania ;
- 6 specii (Pristiphora erichsoni, Pacchynematus montanus, P. insig
nis, Gilpinia abieticola, Cephalcia erythrocastra, Urocerus phantoma)
găsite numai în Moldova ;
- 2 specii (Pristiphora leucopodia şi Cephalcia reticulata) găsite în
Muntenia ;
- 1 5 specii sint răspindite în toată ţara, pe unde cresc coniferele.
In ce priveşte răspindirea pe glob : 1 5 specii sint cunoscute din
Europa nordică şi centrală ; 8 specii au fost semnalate din Europa cen
trală, nordică pînă în Siberia, Kamceatka sau Japonia ; 4 specii sînt citate
în Europa, Asia Mică şi nodul Africei ; 2 specii sint central europene,
alte 7 specii holarctice.
-

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE, DES SYMPHYTA (HYMENOPTER..-\ )
NUISIBLES DES CONIFi;;R ES DE ROUMANIE.
Resume
En etudiant la litterature et le materiel de Symphyta collige Ies autcurs ont
trouve 36 cspeces de Symphyta dont Ies larves vivent sur les coniferes, signalant
trois especes Pachynematus montanus (Zadd.), P. insignis (Htg.) et Gilpinia abie
ticola (D.T.), qu'ils citent pour la premi�re fois dans la faune de Roumanie.
Les donnees acquises pennettent aussi d·entendre l'aire de repartition chcz
Ies divers especes des coniferes. Ainsi ils ont trouve que sur Picea vivent 15
especes de Symphyta phytophages et 5 xylophages ; sur Pinus, 10 especes phyt::-
phages et 3 especes xylophages ; sur Abies, 7 especes phytophages et 2 xylophage:; ;
sur Lari:r
4 especes et 1 xylophage et sur Juniperus
1 especc phytophag0 et
une espece xylophage.
Les autres indiquent aussi que des 36 especcs connues, 13 ont ete trouvees cn
Transsylvanie, 6 en Moldavie, 2 en Valachie, tandisque 15 especes sont repanducs
partout ou se trouvent des coniferes.
En ce qui concerne la repartition de ces especes sur le globe, la plupart ( 1 5
especes) vive dans l e Centre e t l e Nord de l'Europe ; 8 especes ont etc signalees
-

-
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dans l'Europe Centrale et de Nord en Siberie, en Kamchatka et le Nord de l'Afri
que ; 2 esp eces sont central-europeennes et 7 especes sont holarctiques.
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DINAMICA FORMICIDELOR IN TETANIE IN UNELE PAŞUNI
INFECTATE DE DICROCELIOZA DIN R. S. ROMANIA
DINU PARASCHIVF.SCU

Faza de „tetanie" a speciilor de formici-de gazde complementaTe ale
trematodului Dicrocoelium lanceatum (Stiles et Hassal 1 896) este în ge
neral puţin cunoscută.
Pentru prima d ată K r u 1 1 W. M a p e s C. R. (1952) (7) S.U.A. şi
mai tîrziu K 1 e s o v N. D., P o p o v a Z. G. (1959) în
U.R.S.S.
au pus în evidenţă rolul furnicilor în transmiterea fazelor de dezvoltare
ale trematodului Dicrocoelium lanceatum. De la aceşti cercetători, s-au
obţinut o serie de rezultate asupra bioecologiei acestor insecte. Aspectele
ecologice şi în special etologice ale furnicilor în „tetanie", sint probieme
noi de cercetare cărora în momentul de faţă li se acordă o semnificaţie
ştiinţifică şi în special practică în unele institute de cercetare din vestul
Europei. Din anul 1964 şi în R. S. România, s-a luat în cercetare, bio
ecologia furnicilor gazde complementare în unele puncte infestate cu
dicrocelioză ( l , 2, 3, 4, 8), iar în 1973, pe baza unui studiu meto::lic s-au
studiat două păşuni la Tasian-Pucioasa şi Răzvad-Tirgovişte unde am
putut aprofunda aspecte ecologice şi etologice la două specii de Formi
cide : Formica pratensis Retz. şi F. cunicularia Latr.

Materialul şi metoda de lucru.
In zona subcarpatică a Munteniei au fost alese două păşuni situate
la o distanţă de aproximativ 25 km una de alta, în cadrul I.A.S. Pucioasa,
jud. Dîmboviţa. Menţionăm că ambele păşuni au o suprafaţă de cca. H
ha situate pe dealuri cu expoziţie sudică Răzvad-Tîrgovişte (fig. 1 , 2).
Zona de păşunat propriu zisă este o livadă de pomi fructiferi (atît
la Tao;ian cit şi la Răzvad), iar în locurile însorite s....a u identificat 3
specii din genul Formica : Formica pratensis Retz., Formica cunicularia
Latr ., în păşunea Răzvad-Tîrgovişte şi Pucioasa-Tasian de asemenea 2
specii : F. pratensis Retz şi F. cunicularia Latr. In afara speciilor menţio
nate au mai fost găsite şi alte specii ce aparţin genurilor Camponotus
(C. aethiops Latr.}, Lasius (L. niger L., flavus L.) Myrmica (M. scabrino
dis Latr.). Toate aceste specii au fost analizate în laborator dar cu cer
titudine ca specii infestate au fost găsite pînă în prezent speciile : For
mica pratensis Retz. şi F. cunicularia Latr.
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Cuiburile speciilor Formica au formă de cupolă de diferite dimensiuni
de exemplu cele de Formica pratensis Retz. între 80-100 cm diametru
şi 40-60 cm înălţime cele de F. cunicularia Latr. între 20-40 cm dia
metru şi 1 0-20 înălţime iar de F. sanguinea Latr. de 1 0-60 cm diame
tru şi 1 0-15 cm înălţime.
In l ocalitatea Tasian-Pucioasa au fost identificate 9 cuiburi iar la
Răzvad-Tîrgovişte 7 cuiburi populate de furnicile gazdă.
Materialul de formicide a fost colectat începînd din luna aprilie prin
întocmirea schiţelor păşunilor de cercetare. Pe măsura efectuării aces�i
operaţiuni, s-a efectuat descrierea tipului de cuib (fonna, dimensiuni)
specia ce populează cuibul, descrierea fazei biologice a speciei (ouă, larve,
coconi şi indivizi sexuaţi) şi în final marcarea cuiburilor prin etichete
de lemn. Materialul de formicide a fost colectat în tuburi de alcool de
70° în vederea determinărilor în laborator. Furnicile in faza de „ tetanie''
au fost colectate cu porţiunea de plantă respectivă în tuburi de dimen
siuni mari (1 5-20 cm cu diametrul de 1-2 cm) şi in loc de dopuri au
fost închise cu tifon pentru aerisire. In laborator, au fost condiţionate
la + 5°. Treptat au fost analizate la binocular, stabilindu-se numărul de
chişti cu metacercari. Pentru evidenţierea furnicilor lucrătoare în faza
de „tetanie", s-au folosit şi alte metode de investigal'e ca : metoda colo
rării furnicilor în cimp şi laborator. De asemeni metoda cercetării tem
peraturii cuiburilor de furnici precum şi direct a furnicilor fixate pe plan
tele din jurul cuiburilor în faza de „tetanie" folosindu-se aparatura mo
dernă adecYată.
Rezultate şi discuţii
a)

Frecvenţa furnicilor lucrătoare în faza de „tetanie" :

Cercetările noastre asupra frecvenţei furnicilor în faza de „ tetanie"
s-au făcut concomitent la cele două specii de furnici : Formica pratensis
Retz. şi F. cunicularia Latr.
Datele privitoare la frecvenţa celor două specii în faza de „tetanie"
din cadrul păşunilor Tirgovişte-Răzvad şi Pucioasa-Tasian sînt prezentate
in figurile 3-4. Din aceste figuri se poate constata că frecvenţa furnicilor
este crescută în lunile de primăvară (mai, iunie) ca apoi să scadă trep
tat în lunile de vară (sfirşitul lunii iunie - sfîrşitul lunii august), sta
bilindu-se în toate cazurile cercetate prima curbă a fazei de „ tetanie".
Spre sfirşitul verii şi începutul lunii septembrie se constată din nou apa
riţia fazei de „ tetanie" însă pe o durată şi o intensitate mai redusă în
comparaţie cu lunile de primăvară as tfel
fonnîndu-se a doua curbă a
fazei de „tetanie'�. Menţionăm că în ambele păşuni, curbele sint ase
mănătoare pentru cele două specii cercetate, iar date similare s-au ob
ţinut şi în alte păşuni ca în localitatea Mija-Dimboviţa (1 974), Corneşti
jud. G orj (1964, 19 75) şi Tamaşi jud .Bacău. Considerăm că existenţa fe
nomenului de „tetanie" din cursul primăverii cit şi al toamnei este legat
de prezenţa oilor în păşunile amintite, respectiv primăvara pînă la în
ceputul lunii iulie, cind acestea sint deplasate la munt.e şi reîntoarcerea
lor spre sfirşitul lunii august.
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b) Cercul de plante gazdă a . furnicilor în faza de „tetanie".
Din observaţiile noastre asupra vegetaţiei cuiburilor de formicide
din cele două localităţi rezultă că speciile de plante se dezvoltă bine în
jurul cupolei cuiburilor ca un „brîu'' în special a celor de Formica pra
tensis Retz.
Din analiza datelor obţinute atît în anul 1 973 cit şi în anul 1 974,
rezultă că frecvenţa furnicilor în faza de „tetanie" se găseşte numai
la speciile plantelor cuprinse în jurul cuibului pînă la 1 m distanţă.
Folosindu-se metoda marcării cu culori în ulei pe gasterul furn i
cilor (metoda de combinare a punctelor colorate în alb după sistemul
1--6) în fază de „tetanie", am putut stabili cu exactitate faptul că aces
tea frecventează în decursul unei perioade de timp aceeaşi plantă. Spe
ciile de plantă gazdă care cresc bine în jurul cuiburilor de furnici şi
sînt frecvente în păşunile cercetate sînt : Galium mollugo L., Mentha
longifolia (L.) Nath. şi Taraxacum officinale Web. Pe aceste specii de
plante, frecvenţa furnicilor a fost de 600/o.
In majoritatea cazurilor, furnicile în „tetanie" erau neobservabile,
aceasta datorită fixării lor pe nervura frunzelor de pe partea inferioară
(700/o), pe marginea frunzelor plantelor (250/o) ; pe corola şi pe tulpina
plantelor 50/o.
Pe plantele uscate din jurul cuibului în cursul verii (1 974) s-au
observat furnici în „tetanie". Dacă a existat numai o singură plantă verde
în jurul cuibului furnicile în „tetanie" s-aru fixat numai pe aceasta. În
anul 1974 în cuibul nr. 4, patru furnici lucrătoare ale speciei Fonnica
pratensis Retz. (Pucioasa-'I'asian) s-au fixat una lingă alta pe aceiaşi
floare a speciei Trifolimn arvense L.
Analizînd toate cazurile de frecvenţă a furnicilor pe plante am pu
tut stabili că în cazul „tetaniei'" furnicile se fixează cu mandibulele lor
pe organele plantei respective şi pot sta fixate în acelaşi loc cîteva zile
pînă sînt mîncate de oi în timpul păşunatului sau mor de inaniţie după
un timp mai îndelungat.
In fare de „tetanie'" furnicile lucrătoare mişcă foarte uşor antenele
şi picioarele lor, mai ales cînd planta este adiată de vînt. In total s-au
colectat 57 furnici : la Răzvad-Tîrgovişte - 21 şi la Tasian-Pucioasa
36
·(!Formica pratensis). La Formica cunicularia 1 0 indivizi, respectiv 4 la
Răzvad-Tîrgovişte şi 6 la Tasian-Pucioasa. Cuiburile care au dat numă
rul cel mai ridicat de indivizi în faza de „tetanie" au fost nr. 1, 3, 8, la
Răzvad-Tîrgovişte şi nr. 1 , 6, 5, 4, la Pucioasa-'Ilasian. Deplasările fur
nicilor pe suprafaţa plantelor fără să se fixeze pe un timp mai lung
sînt în legătură cu alte activităţi ca de exemplu procurarea hranei, fie
a glucidelor obţinute din hrănirea cu plante nectarifere, fie consumarea
excrementelor de afide de pe plante din jurul cuibului.
Privitor la temperaturile furnicilor în faza de „tetanie" s-a înre
gistrat temperatura lor cu termometrul de înregistrare automată prin
apropierea tijei termometrului de suprafaţa oorpului furnicii. Verificarea
temperaturii furnicilor în faza de „tetanie" este legată de faptul că în
literatura de specialitate se arată, că furnicile numai în j ur de 1 8-20°
-
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se găsesc în „tetanie" şi la temperaturi sub sau peste aceste limite, nu se
găsesc.
Prin cercetările noastre am demonstrat caracterul diurn al „teta
niei" şi că ele se găsesc în continuu în această fază indiferent de tem
peratura aerului. Din tab. nr. 1 se poate constata că temperatura mediu
lui ambiant este aceeaşi cu temperatura corpului furnicii. Micile variaţii
de temperatură, cu un grad în minus sau în plus, se explică prin aceea
că furnicile în unele cazuri erau fixate pe partea inferioară a frunzelor,
acolo unde şi temperatura este puţin coborită. De remarcat este faptul ,
că pe una şi aceeaşi plantă, variaţiile de temperatură înregistrată intre
partea însorită şi cea umbroasă erau egale cu temperatura corpurilor
furnicilor aflate în „tetanie".
Deplasările furnicilor pe suprafaţa plantelor fără să se fixeze cu
mandibulele pe un timp mai lung sint în legătură cu alte activităţi ale
lor ca de exemplu : procurarea hranei , fie a glucidelor obţinute din ră
nirea plantelor nectarifere ale plantelor, fie consumarea excrementelor
de afide de pe plantele din jurul cuibului.
Prin cercetările noastre în cursul anilor 1 973-1 974 am stabilit ca
racteristicile fazei de „tetanie" prin prinderea lor cu mandibulele numai
de plantele verzi ce se găsesc în jurul cuibului.
c) Frecvenţa chiştilor cu m etacercari în gasterul furnicilor în faza

de ntetanie".
Privitor la numărul chiştilor cu metacercari din gasterul furnicilor
(infestate) colectate de pe plantele din jurul cuiburilor de Formica pra
tensis Retz. şi F. cunicularia Latr. se constată că el diferă de la o peri
oadă de vegetaţie la alta precum şi intre cele două specii.
De asemenea sint deosebiri evidente şi între munărul de chişti cu
metacercari pe care ii conţin. Dacă la furnicile lucră toare ale speciei
Formica pratensis Retz. în lunile mai-iunie, numărul de metacercari
erau în jur de o sută şi chiar peste o sută, tab. nr. 2-5 s pre lunile de
toamnă, numărul lor a fost scăzut şi anume pină la 50 de chişti cu meta
cercari pe individ. Acelaşi lucru l-am constatat şi pentru specia Formica
cunicularia Latr. deşi numărul de indivizi în faza de „tetanie" a fost
redus.
Metacercarii, observaţi la microscop se găsesc în toate fazele. In
faza iniţială, chiştii au forme pr.onunţat ovale, lucru constatat la indivizii
izolaţi din lunile mai-iunie. In interiorul chistului, la majoritatea lor,
s-a constatat un conţinut individualizat, iar la alţi indivizi un stadiu inci
pient de organizare. La indivizii din faza a 2--a se observă conturul vii
torului parazit.
La materialul colectat din lunile august şi septembrie, am arătat că
majoritatea chiştilor erau în ultima fază. In interiorul acestuia se distinge
bine viitorul parazit în formă de „S".
De asemenea, s-au mai putut constata unele detalii morfologice ca
ventuzele, iar capsula chistului foarte fragilă, la cea mai mică apă 
sare a lamei, pereţii dubli ai chistului se rupeau punînd în libertate me
tacercaTul. Datele noastre concordă cu literatura de specialitate.
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Cercetările marfo-histologice vor explica „tetania" furnicilor infes
tate cu chişti ce conţin metacercari prin modificările marfo-histologice
ce le produce de la nivelul ganglionilor cerebroizi.
CONCLUZII

1. In păşunile Tasian-Pucioasa şi Răzrnd-Tîrgovişte s-au pus în eYi
denţă 2 specii de furnici infestate în faza de .,tetanie" : Formica pra
tensis Retz. şi F. cunicularia Latr.
2. Frecvenţa acestor două specii din lunile aprilie-noiembrie pre
zintă două maxime. O primă maximă în lunile de primăvară şi a 2-a la
sfîrşitul verii.
3. Furnicile în faza de .,tetanie" s-au identificat pe speciile de plantă
numai din jurul cuibului pină la un metru, depărtare de cupolă, precum
şi speciile de plantă gazdă.
4. S-a stabilit prin metoda marcării cu culori durata furnicilor în
„ tetanie" şi caracterul diurn şi temperatura corpului furnicii corelat cu
cel al mediului ambiant.
5. Numărul de chişti cu metacercari este diferit intre furnicile în
„ tetanie" din lunile de primăvară faţă de cele de toamnă.

FORMICIDS DYN.-\MICIS IN TET.r\NY IN SOME PASTURES
INFESTED BY DICROCELIOZE IN R. S. ROM:\NIA
Summary
In the papcr the author presents the results of the investigations on the
tetany phase in two species of formicids : Formica pratensis Retz. und F. cunicu
loria Latr. in i nfested pastures by Tasian-Pucioasa during 1973-1974.
In the identified species of formicids, two frequency maximus werc noticed
in spring and autumn. The specit?s of host plants were established and the dis
tance of finding the se working ants up to a meter form the top of nest cupola.
Based on the laboratory analyses the number of chists were recorded with meta
cercars in the whole material of infested formicids. The chists frequency with
metacercars was increased in spring months as compared to autumn months.
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TABEL Nr. 1
privind

Nr.
crt.

temperaturile

furnicilor lucrătoare Formica
Rlizvad (7 mai 1974) • )
cu
Cil .

Denwnirea plantei

.� ::: 2
E .� �

;:I i::: ...
i::: "" <:!
Cii ::i E

o ....

1.

Euphorbia cyparissias L.

2.

Mentha longifolia (L) Nath.

14

3.

Galium mollugo L. (1)

12

4.
5.

pratensis Retz. Tirgovişte

Galium mollugo L. (2)
Galiwn mollugo L. (3)

1

123
15

:§;:I

;:I

:;
""

9 Q)
,... cu

50

E-<

o

o.
""
o
(,J

ora

20 °

90
20°

8,30
14,20

1 9°

19 °

eo

8,45
14,25

90

90
20°

6,50
14,35

50

20°
90

go

19 °

8,55

19°

14,40

90
21°

10°
21°

9,57
14,45

•J Astfel de observaţii s-au făcut 1n toate deplasările din cursul lunilor aprllle-noiembrie 1974, atît în localităţile Tîrgovişte-Răzvad cit şi în localitatea Pucioasa-Tasian la toate cuiburile de formicide luate în cercet�re.
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TABELUL Nr. 2
privind

frecvenţa

furnicilor

lucrlitoare

de

Formica

Retz.

pratensb

în

faza

de

„tetanic" pe speciile de plantii gazdi în localitatea Tirgovişte-Riizvad în cursul
lunilor aprilie-noiembrie 1974.

Nr.
crt.

·:;

Denwnirea plantei

Data

-;
....

. ·: ��

�-· tJ

I
I

:...
z

Nr. chiştilor cu metacercari

1.

Euphorbia cyparissias L.

8.05.1974

l

173 .,

2.

Galium mollugo L.

8.05.1974

l

109 .,

3.

Galium mollugo L.

8.05.1974

1

128 .,

4.

Galium moli ugo L.

8.05.1974

1

162 .,

5.

Mentha longifolia (L) Nath.

8.05.1974

1

1

28 °)

6.

Galium mollugo L.

8.05.1974

1

1

76 .,

7.

Capsella bursa pastoris L.

8.05.1974

3

1

11 .)

8.

Mentha longifolia (L) Nath.

8.05.1974

4

1

34 ·>

9.

Mentha longifolia (L) Nath.

8.05.1974

5

1

34

10.

Taraxacum officinale Web.

14.17.

05

1

1

15

11.

Taraxacum officinale Web.

14.17.

05

1

1

16

12.

Taraxacum officinale Web.

14.17.

05

1

1

111

13.

Galium mollugo L.

26.06.1974

1

1

38

14.

Galium mollugo L.

26.06.1974

1

1

29

15.

Galium mollugo L.

26.06.1974

2

1

44

16.

Mentha longifolia (L) Nath.

20.09.1974

3

1

30

17.

Mentha lo!1gifolia L. Nath.

10.09.1974

8

1

29

10.09.1974

8

1

18

18. Vitis vinifera L.
19.

Mentha longifolia (L) Nath.

10.09.1974

8

1

13

20.

Mentha longifolia (L) Nath.

10.09.1974

8

1

35

TOTAL

21
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TABEL Nr. 3

privind frecventa furnicilor lucrltoare de Formica
pratensis Retz. în fază de
„tetanie" pe speciile de planii gazdl in localitatea Pucioasa-Tasian, in cursul
lunilor aprilie-noiembrie 1974.

:;

s,.; ..J

zt

Denwnirea plantei

Data

;;
i.: -B

z

i3

r.:

z

1.

Trifolium arvense L.

14-1 7.05. 1974

1

1

2.

Trifoliwn nrvense L.

14-17.05.1974

1

3.
4.
5.

Trifolium arvense L.

14-1 7.05. 1974

1
1

Thlapsi arvense L.

14-17.05.1 974
14-17.05.1 974
1 4- 1 7 .05.1974

9.
10.

Thlaspi arvense L.
Trifolium arvense L.
Trifolium arvense L.
Euphorbia cyparissias L.
Taraxacum officinale Web.
Taraxacum officinale Web.

11.
12.

Thlapsi arvcnse L.
Rhinanthus angustifolius L.

13.
14.
15.
16.
17.

Tri:folium arvensc L.
Thlapsi an·ense L.

6.
7.
B.

Thlapsi arvcnsc L.
Thlapsi a1·vense L.

1 4- 1 7 .05.1974

5

I
1
1
1
1

5

1 4-1 7.05.1974

6
6

1

1 4-1 7.05.1974

14-1 7.05.1974
1 4- 1 7.0�.1974
14-1 7.05.1974
14-1 7.05.1974
11-1 7.05.l!J74
14-17.05.1 974
14-1 7.05.1974
14-17.05.1974

4
4
5

6
6
G

6
G

1
1

1

1

1
1

Nr. chiştilor cu metacercari
39
33
81

34
68
2!J

33
Ol
116
35
19
41
39
22
67

6
o

1
1
1
1

138

6

1

62

4

1

6

69
Gii

18.
19.

Thlapsi arvense L.
Taraxacum of!icinale Web.
Trifolium arvense L.

20.

Medicago falcata L.

22.

Mentha longifolia (L) Nath.
Rhinanthus angustifolius L.
Euphorbia salicifolia Host.

26.03.l!J74

Medicago fal�·ata L.

1 7.06.1974

25.
26.
27.

Lotus corniculatus L.
Ranunculus sp. L.
Cichorium intybus L.

27.06.i974
27.06.1974
27.06.1 971

28.

Crepis setosa Hali.

27.06.1974

4

1

29.
30.
31.
32.

Crepis setosa Hall.
Echium vulgare L.

27.06.1974

4

27.013.1974

Ballota nigra L.
Echiwn vulgare L.

27.06. 1 974
27.06.!9/4

4
3
4

I
I
1
I

33.

Trifoliwn arvensc L.

29.06.1974

B

1

121

34.

Trifolium arvensc L.

29.06. 1974

35.

Trifoli um arvcnse L.

36.

Trifoliwn arvense L.

B
B

I
I

45

29.06.197 4
29.06.1974

8

1

21.

23.
:!4.

14-17.03.1974
14-17.05. 1974
26.05.l!J74
26.05.1974
1 7.06.1974

TOTAL

4

4
5

4

4
4
4

1

55

31

1

53

1
1

31
27

I

27

1

1

31
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3!
32
27
28
29
29

74

54

DINAMICA FORMICIDELOR IN TETANIE
TABEL Nr.

73

4

1>rivind frecvenţa furnicilor lucrltoare de Formica cunicularia Latr. în faza dc
"tetanie" pe speciile de planti gozdi în localitatea Tirgovişte-Rizvad.
'

s,.; ....J

z t
l.

2.

3.

Data

Dcnwnirca plantei

·:;
3
:..: :9
z '-'
:::

Galium mollugo L.

lG.05.1974

6

Galium mollugo L.

24.0::i.1974

7

Galium mollugo L.

24.05 . l !l74

6

TOTAL

TABEL

Nr.

...:
z

Nr. chi şti lor cu mct�
cercari
27

1

22
31

3

5

privind frecvenţa furnicilor lucrlitoare d e Formica cunicularia Latr. î n faza de
„tetanie" pe speciile de planii gozdli în localitatea Pucioasa-Tasian.

Denumirea plantei

� ....;

z t:

Data

·:;
3

...; :;

z ;:;

...:

z

Nr. chi ştilor cu met;
cercari

l.

Men th :i

16.05.1974

7

2.

M entha l ongifolia (L) Nath.

8.06.1974

7

1

22

3.

Mentha longifolia (L)

8.06.1974

8

1

24

4.

Mentha loFlgifolia (L)

Nath.

8.06.1974

2

1

27

5.

Rhinanthus angustifolius L.

26.05.1974

7

1

31

longifolia (L)

Nath .
Nath.

TOTAL

21

5
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Schiţa terenului cu cuiburile de furnici investigate Formica pratensis
Retz. şi F. cunicularia Latr. păşunea Tasian jud. Dîmboviţa.

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

20
18
16
14
12
10
8
6

4
2
o

10

24

A pri I 1 e

I

7

14

Mai

8

Iunie

26

7

I u li e

26

'--���--''--���__J����_J��- 1 9 7 l

Fig.

3.

A u gust

28

20

8

S e p T e m br1e

I

10

Octo m b r ie

I

N o 1 e m Cl r '1 e

�����-'--����""-�L-���--1
O a t e I e de

c.

o t e c Ia r e

fut nici lor Formica 7,ratensis Hctz. în farn de „ l ;'la n i c ·· în
! !174, păşunea Răzv::id-Tirgovişte, jud. Dîmboviţa.

Frecvenţa

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

20

FE R M A PUC I O A S A - TA S I A N

18
16
14
12
10
e
6

10
24
A pt III o

16 l4
M AI

8
20
S• ptembri •

!O
O c •ombri:?

Fig. 4. F;·ecvenţa fu1·nicilor Formica pratensis Retz. în faza de
1974, păşunea Tasian-Pucioasa, jud. Dîmboviţa.
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EXPERIMENTELE UNTERSUCHUNGEN BETREFFEND
DAS VERHALTEN DER ARBEITERAMEISEN DER ART FORMICA
PRATENSIS RETZ. UND IHRER ERNAHRUNG MIT LARVEN
DER LYMANTRIA DISPAR L.
DINU PARASCHIVESCU

Der Einsatz von roten Waldameisen in der biologischen Bekămpfung
der schădlichen Waldinsekten konnte sich in zahlreichen europăi�chen
Lăndern als niitzlich erweisen.
Es ist bekannt, daB die roten Ameisen der Gattung Formica L. im
Okosystem des Waldes das biologische Gleichgewicht erhalten und die Wald
hygiene sichern. Bei zahlreichen Blattfressern wie : Lymantrici dispar L.,
L. monacha, Malacosoma neustria L., Leucoma salicis L., wird in der
Fachliteratur (1, 2, 3, 8, 9, 1 0, 1 1 , 1 2, 13, 14, 15, 1 6, 1 7, 21) nachgewiesen,
daB sie mit Hilfe der Ameisen Formica polyctena Făerst. und F. rufa L.
.
biologisch bekămpft werden konnen.
Die Schlagkraft der biologischen Bekămpfung mit Hilfe . dieser Arten
wurde in vielen Arbeiten (10, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 20) aufgezeigt;
Da die Verteilung der Arten în den europaischen Lăndern unter-.
schiedlich ist, stellt sich die Frage, ob nicht auch andere, ,def Formica
'
polyctena Foerst. nah verwandte Arten wie die Formica rufa L. und F.
pratensis Retz. bei der biologischen Bekămpfung eingesetzt werden
kănnen.
Aus unseren schon veroffentlichten Arbeiten (16, 1 7, 1 8, . 1 9) geht
hervor, daB diese Art in unserem Lande sowohl in der karpatinen und
subkarpatinen als auch in der Wald-und Steppenzone sehr verbreitet ist.
Ebenso haben die Beobachtungen wăhrend der Jahre 1 960-1 972 ergeben,
daB diese groBe Mengen der oben arwăhnten Blattfresser vertilgen. In den
J ahren vorher wurde bewiesen, daB diese in zufriedenstellen ciem MaBe
trophische Beziehungen zu den Lachnidenarten der Waldgegenden auf
nehmen ; folglich kann '.iie Formica pratensis Retz. auch der Bienenzucht
von Nutzen sein (20).
In vorliegender Arbeit melden wir die ersten Ergehnisse in Zusam
menh<\ng mit der Vertilgung der Larven der Lymantria dispar L. durch
die Arbeiterameisen der Art Formica pratensis Retz.
Wir erwăhnen, daB dieses die ersten derartigen Forschungen. bei die
ser Art von Formiciden sind.
. ,

·

·
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DINU PARASCHIVESCU

ARBEITSMATERIAL UND ME'I'HODEN
Fi.ir die Kolonisierung wurde ein kuppelformiges Nest aus einer
Gebirgsgegend (Cumpătul, Sinaia, Bucegi-Gebirge) gewăhlt, und es wur
den- etwa: 70.000-80.000 Arbeiterameisen, 1 00-1 50 ��. Eier und Larven
ins Laboratoriurn gebracht (am 19.04.1 972). Diese wurden in ein fi.ir die
Forschung hergestelltes Nest ausgesetzt, dessen Pl;an und Material der
eigenen Konzeption entstammen. Wăhrend des Zeitabschnittes 1 9. 04. 28. 0!7. 1972 wurden Larven der Lymantria dispar L. gezi.ichtet (zwei
Zuchtserien).
Auf. grund von Lanenrationen wurde die Dauer und Art der Ernăh
rung;- der· Ameisen, sowie auch das Verhalten der Lymantria dispar L.
Larven bei der Intc:?rvention der Formica pratensis Retz. beobachtet.
Ebensct wurde clas Verhalten der Ameisen und die Weise, wie diese die
�. ti:'an.Sportierten, untersucht, sowie auch der Zustand der nach der
Ernălu:urrg i.ibriggeblibenen Larvenreste. Es wurden 866 Larven in unter
schfedlichen Entwicklungsstadien verfi.ittert. Das Alter der Lymantria
dispar.; L. Larven wurde auf grund von Messungen der Schădelkapsel
bestimm!ll.: Diese wurden mit den Angaben der Fachliteratur (22) vergli
chem ESi wurden 6 Stadien festgestellt. Die Erforschung des Verhaltens
der- L'ymantria dispar L. Larven und de�en Vertilgung durch die Ameisen
ist nu11:auf experimentellem Wege moglJ.ch. Es kiinnen mehrere Verarbei
tungsphaserf de!' Nahrung sowohl im qua!'ltitativen Sinne (die Anzahl der
verzehrten Larven verschiedener Stadien) als auch im qualitativen Sinne
(be.zUglidf' des verzehrten Teils des Larvenkorpers) beobachtet werden.
Im Freien konnen ăhnliche 'Untersuchungen nur im Zusanunenhang
mit dem;' quantitativen Verbrauch an Larven durchgefi.ihrt werden, und
zwar 1 durch; die Verwendung von SpeziaLapparaturen mit photoelektris
chen·, Ze!Mr( (4!, 5, 6, 7), die die Anzahl der Larven einfi.ihrenden Ameisen
registrieteh ..
Eine andere Methode ist das Benutzen von Metallringen rund um das
Nest;: eirie.: Methode, die von Chovin (7) und von Wesselinoff-Horstmann
(23)�angewendet wurde.
ERGEBNISSE UND DISKUSSION

L Dfo: Gruppierung der Arbeitcrameisen Formica pratensis Retz. um
die Larven der Lymantria dispar L.
·Es· wurde· vor allem die Anzahl der Arbeiterameisen vermerkt, die
La.rVen: L,i.dispar L. einfangen und fi.ir den Abtransport vorbereiten.
Die: Larverr. wurden lebendig in die Arenen des Versuchsnestes aus
geset;z;ti l:lnd gleichzeitig der Zeitpunkt notiert. Die Anzahl der ausgesetzten
Larver\;/ geht' aus· Tabelle nr. 1 hervor. Es wird darin die Anzahl der L.
dispaT.1 L",� - Larven und ihr Entwicklungsstaditun sowie die durchschnit
tliche' Anzahf: der. Ameisen, die sich wn. die Larven in verschidenen Sta
dien: gruppieren', angegeben, Es wurde festgestellt, daB groBte Anzahl
von: Ameisen s.ich: um die Larven im letzten Stadium gruppiert (10-1 5 Q Q ,)•
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wăhrend fi.ir eine Larve im I. Stad ium eine einzige Arbeiterameise L!US
reicht.
2. Das Vcrhaltcn dcr Lymantria dispar L. - LaiTcn und dcr 2 2 der
Formica pratensis Retz.
D3s Einfangen c!er L::! r vc:J, \"Or aller::1 jener im II. Stadiurn bis zum
letzten Stadium, geschieht im allgemeinen durch 2 Ameist-n, die die Lar
ven an den beiden Enden fest anpacken. Die Larve kri.i mmt sich und
vensucht die Arneisen abzuschi.itteln. Ist es einoe gr.o Bere L'.1rve im Sta
dium IV-VI, mit einer Schădelkapsel von 3--:-6 mm , ader im letzten
Stadium mit einer Schă-:lelkapsel von 6 mm, so kann sie sich etwa 1-2
Stunden lang auf diese Weise bewegen . Inzwischen gruppieren sich auch
andere Ameisen, etwa 10-12, um sie. Mit der Lupe konnte festgestellt
werden, daB die Ameisen die Haut der Larve stellenweise bis zum Zer
reiBen durchstoBen und ihr auf diese Weise viele Wunden beibringen.
Gleichzeitig sondern die Angreife::- Ameisensăure ab, die die Lăhmung
der Larve zur Folge hat.
Die Dauer dieser Vorbereitung ::ier Larven hăngt von deren GroBc.
bzw. von ihrem Entwicklungsstadium ab. In T.:ibelle nr. 2 wird die Vor
berei tungszeit ger L. dispar L. - Larven clurch die Arbeiterameisen
aufgezeigt. Die Larven im I. Stadium werden selbstverstăndlich schnel
lcr unbewcglich gemacht als die im letzten Stadium, die cine lăngere
Zeitspanne erfordern.
3. Das Abschleppcn der L. dispar L. - Larven vcrschicdencr Sta ·
dien durch dic· Ameisen ins Vcrsuchsne'it
Nach der Lăhmung der Larven {ganz gleich welcher Gro Be), die
nicht vollig getotet werden, werden sic an ihren Extremităten angepackt
un-:l zum Nest abgeschleppt. Der Trqnsport geschieht durch die Glas
rohrchen, die zum Nest fi.ihren, w obt::i die Anzahl 'der beteiligtcn Amei
sen je nach der GroBe der Larve schwankt.
Bei der Betr.ach tung mit der Lupe tler fr!sch gelăhmten Larven
k:mnten schwache Bewegungen der abdominalen Appendizes sowie
schwache Kontorsionen des Leibes festgestellt we:-den. Dic sie transpor
ticrenden Ameisen verstecken manchmal ihrc Deute vor den aus dem
Nest kommenden Ameisen, indem sie die Larve seinich wegbewegen ader
sic auf -:Ier gegeni.lberliegenden Seite des Roh:::-chens fortschleppen.
Manchmal versuchen die Arbeiteramelsen-, andere ihrer Beute zu
berauben, indem sie diese in die engegengesetzte Richtung zerren.
In den meisten beobachteten Făllen siegten jedoch diejenigen Arnei
sen, die Larve von. aller Anfailg an vorbereitet hatten. Sie fi.ihrten die
Deute in die Nestschăchte in der Năhe des Zugangsweges ein.
Diese Arbeiterameiseo sind fi.lr den Transport der Larven von den
Arenen zum Nest spezialisiert. Andere Ameisen i.lbernehmen dii;! Beute
sti.lcke bei den S chachteingăngen un:! schaffen sie ins Innere des Nestes.
Diese Beobachtungen konnten mit Hilfe von Mark.ierungen gelegentlich
·

.
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frilherer Forschungen gemacht werden (1 6). Die in das Nestinnere trans
portierten Larven werden von hierfilr spezialisierten Arbeiterameisen
zerstilckel t.
4. Die Dauer und der qualitative Aspekt des Aufbrauchens der L.
dispar L.
Lnrven
-

Der Vorteil der Untersuchung dieses Vorganges unter experimen
telien Bedingungen besteht el.arin, daB die Zeit gemessen werden kann,
die die Arneisen filr das Verzehren einer La:rve brauchen ; ebenso wird
ersichtlich, welcher Teii der Larve aufgebraucht wird. Da die verabrei
chten Larven in verschiedenen Entwicklungsstadien waren, ist en klar,
cLaB die Da.uer und die Selektivităt je nach der GroBe des betreffenden
Stadiums schwankt.
Die Larven in den Stadien I, II, und III haben k.leinere AusmaBe
und werden dementsprechend integral verzehrt (Abb. 1). Die in den
letzten Stadien IV, V, VI, deren Schădelkapseln schon einen krăftigen
Chitinpanzer aufweisen, erfordern eine Verarbeitung im Nest von dur
chschnittlich 15-24 Stunden.
Die unbrauchbaren Reste werden von den Ameisen in vollig getro
cknetem Zustand in die Arenen des Versuchsnestes zurilckgebracht un':l
im Ameisenfriedhof abgelagert.
Eine genaue Untersuchung dieser Reste filhrte zur Feststellung,
daB in den meisten Făllen bloB die Schădelkapseln der Larven im letzten
Stadium (VI) ganz bleiben, doch auch diese sind innen ausgehohlt.
Aus 'I'abelle nr. 3 geht die Zahl der wăhrend der Forshungsperiode
verfiltterten Larven und die der Rcstbestănde hervor. Der GroBteil die
ser Reste besteht aus leeren Schădelkapseln (Abb. 2), ein sehr kleiner
Teil nur aus verfilzt�n und unaufgebrauchten Haaren.
Die Schădelkapseln der :jilngeren Stadien sind integral verbraucht
worden.
Um die Vorliebe der Arneisen filr frische und lebendige Nahrung
zu demonstrieren, wurden ihnen Larven im letzten Stadium verabreicht
(V und VI), die drei Tage vorher getotet worden waren un1 die sich
nun in halbverwestem Zustand befanden. Diese Larven wurden, im
Verhăltnis zu den frischen, weniger gern verzehrt, aber auch sie wurden
ins Nest abgeschleppt.
Nach ungefahr 24 Stunden waren diese Larven immer noch ganz,
aber mumifiziert und teilweise, wahrscheinlich an den weniger verwes
ten Partien, angefressen.
In demselben Zustand wurden die Larven der Tenebrio molitor L.,
die den Arneisen als tăgliche Ration verflittert wurden und die nicht
frisch waren, in die Arenen zuriickgebracht.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Die Arbeiterameisen der
Larven der L. dispar L. integral auf .

Formica pratensis Retz. fressen die jungen
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2. Die Larven im letzten Stadium werden nur zum Teii
verzehrt, und
zwar werden die Schădelltaps:?ln und die haarigen Partien der Larvenkl:irper in
die .'\renen des kGnstlichen Versuchsnestes zurilckgebracht.
3. Die Larven, die n ! cht frisch sind, werden nur teilwcise angefressen uncl
eben!alls in die Arenen des �cstes zurilckgebracht.
4. Die Vorbereitungs-und Aufzehrungszeiten der Larven schwanken m i t
der Gr5fie des Larvenkorpers. Fil r die Larven im letzten Stadillln br:t:'ii !o: t dics:::
Zeit im Durchschnitt 30 St:.i:1den.

CONCLUZII
1. Furnicile lucrătoare de Formica pratensis Retz. consumă integral
larvele tinere de L. dispar L.
2. Cele din ultimul sta:iiu sint conswnate numai parţial exceptind
capsulele cefalice şi porţiunile corpului cu peri care sint readuse în
cuibul artificial experimental.
3. Larvele care nu sînt proaspete sînt parţial conswnate şi de ase 
menea readuse înapoi în arenă cuibului.
4. Durata consumului larvelor este variabilă ea fiind în legătură
cu mărimea corpului larvar. Pentru larvele de ultimul stadiu durata
consumului in medie este de 30 h.
c-;:RCETARI EXPERIMENTALE J\SUPRJ\ COMPORT;\MENTULUI $1
CONSUMULUI Lc\RVELOR DE LYMANTRI.4 DISPAR L. DE CĂTRE
FURNICILE LUCP.ATOARE ALE SPECIEI FORMICA PR.-lTENSIS RETZ.

Rezumat
S-a urmărit comp01·tamentul şi consumul larvelor de Lymantria dispar L .
in diferite stadii de dezvoltare a acestora de căti·e Formica pratensis Retz„ specie
cu o răspindire foarte mare în România. în comparaţie cu Formica polyctena Foerst
şi Formica rufa L„ în Yederea combaterii biologice.
Larvele de Lymantria dispar L., in stadii diferite de dezvoltare, s-au dat
spre a fi c:onsumate de către furnici.
S-a stabilit consumul în timp şi cantitativ a acestor larve. De asemenea s-a
urmărit comportamentul atil a furnicilor consumatoare cit şi a larvelor consu
matoare cit şi a larvelor c:onsumate, în arenele cuibului experimental, care a fosl
amenajat în condiţii speciale.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FAUNEI DE AFIDE
DIN PAJIŞTILE ZONEI PREAJBA - TmGu JIU
I C. MANOLACHE71

IULIA MATEI, B. BOBlRNAC

Productivitatea pajiştilor naturale, din zona de cîmpie pînă la cele
din zona alpină, este condiţionată de un complex de factori din care nu
lipsesc niciodată insectele dăunătoare. Producţia de furaj, dar şi cea de
sămînţă, este mult mai redusă şi depreciată calitativ ca urmare a activi
tăţii trofice a acestora.
Entomofauna dăunătoare piantelor din pajiştile nat.urale şi cultivate,
a fost în general puţin studiată, cunoscîndu-se mai ales menţiuni cu pri
vire la atacul unor specii şi identificarea lor : B a 1 o g h şi L o k s a (1956) ;
M a n o 1 a c h e C. şi colab.
(1960-1 969) ;
P e r j u T. (1 960-1 073) ;
B o b î r n a c B. şi colab. (1 9 73 etc.}, iar pentru cultura trifoiului (B a
t i s t e W. C. 1967, M a c C o l l o r 1 967 etc.).
In lucrarea de faţă se prezintă fauna de Afide din pajiştile zonei
Preajba - Tg. Jiu, cu principalele specii dăunătoare şi importanţa lor
economică.

Materialul şi metoda de cercetare
Cercetările s-au efectuat
în anii 1 974-1 975, pe pajiştile de la
Punctul experimental Preajba - Tg. Jiu al Universităţii din Craio\·a.
Asociaţia ierboasă este reprezentată de un număr mare de specii
dintre care mai principale sînt : Poa silvicola, Poa pratensis ssp. angus
tifolia, Dactylis polygama, J'i„rrhenatherum elatior, Lotus corniculatus,
Phleum sp. etc.
Materialul s-:i coiectat cu filet:l e!1tomologic, iar probele capturntc
periodic din 100 cosiri, au fost conservate şi apoi preg:itite în preparate
fL"<e, pe stadii biologice în vederea determinării.

Rezultate obţinute şi discuţii
Fauna de Afide colectate de pe diferite asociaţii de pajişte, este
relativ redusă în ceea ce priveşte numărul de specii.
O parte din afidele intilnite în pajiştile de la Preajba - Tg. Jiu
prezintă particularităţi corelate cu planta gazdă, fiind tipice acestora,
însă alte specii sînt migrate de pe asociaţiile vegetale limitrofe.
Remarcăm însă faptul, că pe leguminoasele din pajişte (lucernă,
lucernă + trifoi, Lotus şi trifoi în asociaţia cu Phleum şi lucernă},
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predomină populaţiile de Acyrthosiphon pisum (Hariss), iar pe
sînt frecvente specii din genul Aphis (tabelul 1).

Lotus

corniculatus,

C OMPOZIŢI.'\. FAU.'.'l' ISTICA . \ .·\FIDE2'"0Ft D I :'; !'AJIŞTEA

PREAJBA

-

T G . JiU

Tabe1 u l

1

Pl<inte gazdă
"'

S p e c i a

+

3
r:

"' ::;
::l (J
.... . 0 i::

...:i o
:...
"

I . .4cyrt hosiphon
pisum (Harr.)

:?. Macrosiphum
avcnac (F.)

+

+
.
'

3. Schîzaphis grami
num (Rond.)

4. Aphis crcccit•ora

+

.
-,

+

+

G. Macrosipho
niella sp.

7. Mfl!!opalophium
dirhodum (Walk)

+

+
+

+

Koch.

5. Aphfa sp.

+

.
-,-

+
+

•

T

+

En tomofauna de pe graminee însă, în toate asociaţiile (Festuca rubra,
se deosebeşte total de
cea de pe leguminoase, deoarece predomină populaţiile de Macrosiphum
aven�e (F.) şi Rhopalosiphum sp. Menţionăm totuşi, că şi în cazul dife
ritelor asociaţii de graminee, s-a întîlnit sporadic Acyrthosiphon pisum
(Harr.), dar numai în cazul vecinătăţii directe cu leguminoase din pajişte.

Dactylis g!omerata, Arrhenatherum + Dactylis),

Analizate separat principalele grnminee din asociaţiile pajiştilor
cercetate, constatăm unele aspecte care conturează
specificitatea de
hrană a unora dintre afidele identificate. De pildă, în pajiştea de Festuca
rubra, se întilnesc numai Macrosiphum (Sitobion) avenae, in vreme ce
pe pajiştea de Dactylis glomerata, se află Schizaphis graminum (Rond . )
şi exemplare răzleţe de Macrosiphum avenae (F.), : ar în asociaţia de
Festuca rubra cu Dactylis glomerata sint intîlnite ambele specii de
afide, menţionate separat pe cele două plante gazdă.
Pajiştea naturală este populată de Macrosiphum avenae (F.) care în
densitate predomină, printre care se află şi Macrosiphon:ella sp. afid frec
vent intilnit pe Composite, de unde a migrat aici precum şi Acyrthosiphon
pisum (Harr. ), care de asemenea a migrat de pe
leguminoasele din
pajiştea limitrofă.

O altă asociaţie cercetată, a fost cea de Arrenatherum + Dactylis
care include diferite specii de afide în celelalte combinaţii de pajişte ca :
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Macrosiphum avenae (F.), şi Schizaphis graminum (Rond.), însă datorită
prezenţei leguminoaselor de pajişte din vecinătate ·apar virginogene
aptere de Metopalophium dirhodum (Walk.), afide care populează de altfel
lucerna, trifoiul, asociaţia de lucernă cu trifoi sau graminee.
Pe asociaţia de Trifolium pratense cu Phleum ca şi pe lucerniere
sau combinaţia de l ucernă cu trifoi, predomină Acyrthosiphon pisum
(Harr.) şi foarte rara pe leguminoase se intîlneşte Metopalophium dir
hodum (Walk.).
Ca aspect cu totul nou pentru asociaţia de lucernă cu trifoi, se sem
nalează prezenţa speciei Aphis craccivora (Koch.), neindentificată în nici
una din combinaţiile de pajişte cercetate din zonă.
Studiul faunei de Afide, din cadrul anumitor asociaţii de pajişte
specifice zonei Preajba - 'I'g. Jiu, prezintă o însemnătate deosebită atît
din punct de vedere ştiinţific, nefiind pînă în prezent efectuate astfel de
cercetări, cit şi ca valoare pI"'actică în sensul de a se aplica măsurile
cele mai adecvate pentru prevenirea atacului de afide dăunătoare pe
grupe de plante gazdă şi la momentul oportun.
·

CONCLUZII
1 . Entomofauna de Afide din pajiştile zonei Preajba - Tg. Jiu,
este formată din populaţiile următoarelor specii principale : Acyrtosiphon
piswn (Harr.), Macrosiphum avenae (F.), Schizaphis graminum (Rond.),
Aphis craccivora (Koch.), Aphis sp., şi Macrosiphoniella sp.
2. Metopalophilum dirhodum (Walk) este bine reprezentată în
zona cercetată şi ea a migrat de pe diferite specii de graminee, fiind
c " tată în literatură ca frecventă pe Dactylis, Bromus, Poa, Phleum, ca
şi pe unele cereale cultivate.
3. Asociaţiile de pajişte cercetate sint
populate în principal de
Acyrthosiphon pisum (Harr.) cu frecvenţă mare însă pe leguminoase
(lucernă, trifoi şi asociaţia lucernă + trifoi).
4. Diferenţierea populaţiilor de Afide este marcată în raport de
planta gazdă, pe graminee predominînd Schizaphis graminum (Rond.) şi

Macrosiphum avenae (F.).
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCi;; DE L\ FAUNE D'.·\PH I DES DE
PRAlR IES DE LA ZONE Pl\E_\JBA - TG. JIU

Resume
La faune d'Ahides recherchees dans la zone Preajba-Tg. Jiu, ct rcpresenke
de populations d'especes nuisibles ; llcyrthosiphon pisum
(Harr.), Macrosiphum
avenae (F), Schizaphis graminum (Rond.), Aphis craccivora (Koch.), Aphis sp. et
moins Metopalophilum dirhqdum (Walk.) qui a effectue une migration apres des
plantes de la famille Leguminosae.
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NOI CONTRIBUŢII ASUPRA GENULUI ANOMALA SAM.
(COLEOPTERA) IN ZONA NISIPOASA DIN ESTUL ŢARII
(DELTA DUNARII)

In h!crare sînt prE:zentat� rczultate:c ultimelor cercetări privind s tu
dii! :- ecologico -t:::ix or.omice � 5uprD po;::.u] aţ:i !or ue cărăbu şei ap.-,rţinînd

!;peciilcr genu'.ui ANOMALA Sam. (Rutelinc.e - Scarabaei:l ae) răspîn
dite pe nisi puri le din Ddtn Duni"tr: i (g ri n d u l Letea), stu dii efecluate în
an i i 1 969-1 9 7 1 . Ele sînt o continu<!re a cer c e tări lo r î ncepute sporadi�·
'in anu l 1 965 şi publ ic�l2 în 1 9 6:J (B o b î r n a c - 2) şi c are s-au apr.:>
fundat în pe:·i oa da 1 950-1 968, ceea cc a permis elaborarea primei lti
crări ştiinţifice as up:- a ibomalide! or di:-i estul României (3 o b î r r. <i c
-

1 970).

Cu rezultatele din prezcn ta lucrare obţinute în cer cetări :e făcute în
et3pa l!J:l!>-1 9 7 1 referitoare la ra porturi l e di ntre p o pubţiile spe ci ilor
genului ANOMALA Sam. şi analiza î n suşi ril or de cu loare diferen1;iaJ e
Intîlnitc la indivizii colectaţi, se încheie studiul întreprins de noi timp de

7 ani (l!JGS-1 971) asu pra cărăbu�eilor răspînd!ţi în zona nisipoasă din

Delta Du:iării. Acest studiu considerăm că a elucidat în genercll com
poziţia po pul aţi i l or de A no ma lid e frecvente în grindul Letea şi unele as
pect� privind v�ri.1 b!litatca cromati că a lor, foarte plastică în raport cu
datele din literatura autohtonă şi stră"nă. Ce rce tăr.le Pcologico-taxono
mice pubiicatc în cele trei lucrări su�menţionate, sînt i!'ltregite de a n a
liza unor laturi ale b : ol ogiei sp eciei .Anomala du bia ab. marginata Schil
sky (raportul d:ntre sexe, curba de zbor a adulţilor, biologia sexe�or)
care este cea m ai răspîndită specie a gen ul ui în Delta Dunării şi Cîmpia
de vest (nisipurile din Crişana) şi care au constituit ma terial ul lucrării
publicatli de Muzeul Ţării Crişurilor (B o b î r n a c - 1 9 75) .
REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII
Lucrarea cuprinde do uă părţi : - la î nceput se prezintă rezultat::le
� .tudiilor privind structura populaţiilor de Anomalide frecvente pe nisi
purile din estul ţării, pe biotopuri şi ani de cerc:etare �i apo : - Sl.' des 
criu particularităţile ce diferenţiază formele noi de culoare găs".te la
cărăbuşeii ana!izaţi.
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1 . Cercetări asupra populaţiilor de Anomalide în Delta Dunării.
In perioada 1969-1971 s-a definitivat studiul asupra populaţiilor
speciilor genului ANOMALA Sam. răspindite pe nisipurile din grindul
Letea (Delta Dunării), respectiv în trei biotopuri : Periprava, C. A. Rosetti
şi Letea, ce cuprinde o suprafaţă de cca. 7000 ha, iar noi am cercetat
cca. 2000 ha. Datele calendaristice din tabele exprimă perioada medie de
zbor a cărăbuşeilor (25 iunie
1 9 iulie) în condiţiile pedoclimatice din
Delta Dunării. Rezultatele studiului ecologico-taxonomic sint grupate, mai
ales în raport de anii de cercetare şi de biotopuri, în tabelele 1-9 dintre
care ultimele sînt o sinteză.
Din analiza generală a întregului material biologic de cărăbuşei co
lectaţi în cei trei ani de studii, rezultă că marea majoritate a popula .iilor
de Anomalide răspindite în grin�ul Letea (peste 900/0}, nu aparţine unei
specii nominate (s. str.) ci unei aberante cromatice, respectiv Anomala
ciubia ab. marginata Schilsky, iar restul altor forme cromatice ale speciei
Anomala dubia Scop. (A. dubia ab. pygidialis Schil. sau chiar a unor forme
noi de culoare) şi foarte sporadic sînt intîlnite alte specii ale genului, cum
�int Anomala errans Fabr. şi Anomala solida Er.

-

Repartizarea speciilor
de ANOMALA Sam. pe nisipurile din Delta Duniirii în anul 1969.

Tabelul l

"'
....
ca

Loca l i tatea

Pc:ri prava

Total

..J (,,I

32
54
86

27 iunie19 iulie

Total

28 iunie
17 iulie

T o ta l

_, ...
o <:.I

27 iunie
6 iulie
19 iulie

28 iunie
5 iulie
17 iulie

Lt•Lea

-�
c:
:l u

Q

Ho&elti

C. A.

CJ �
- ca

6 iulie
18 iulie

Total 1969

6-18
Iulie

-

A. dubia

marginata

nr.

ind.
;!-2

52

79

I

o·
.o

100,0:>
96,30
9 1 ,78

172

1 63

!J4,60

23
37
65

23
35
61

100,00
94,60
93,76

125

l l !J

95,01

32
41

32
40

7;j

370

A N O M A L A Sam.
A. dubia
A. d1 1hin
aberatio
pygidialis

, nr.

ind.

1

O'
;O

n r.
ind.

,

A. errans

0'

10

nr.
ind.

,

%

1
2

1.85
2,:!5

1
4

1 ,85
4,70

1

1,17

3

1,76

5

2,94

1

0,60

1

1

1 ,56

1.56

2

2,70
3,12

2

1 ,66

3

2,50

1

0,83

100,00
97.50

1

2,50

72

93,63

1

1 ,3 7

354

!J5.54

6

1,68

8

2,22

2

0,56

2,70

Rezultatele obţinute în anul 1 969 privind structura populaţiilor de
cărăbuşei răspîndite în biotopurile Periprava, C. A. Rosetti şi Letea, permit a face următoarele consideraţii : - cea mai frecventă specie a genului ANOMALA Sam. este A. dubia Scop., respectiv 99,440/o, prepondehttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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renţa maximă aparţinînd la A. dubia ab. marginata Schilsky (99,540/o).
apoi A. dubia ab. pygidialis Schil. (1,1 80/o}, iar alte 8 exemplare din to
talul de 370 cărăbuşei analizaţi prezintă însuşiri noi de culoare, care nu
se încadrează la nici una din cele 23 aberante cromatice descrise pentru
Europa centrală de Endrodi (1 956-12) şi care vor fi descrise in a doua
parte a lucrării ; - s-au colectat şi 2 exemp}are de Anomala errans Fabr.
(cite un cărăbuşel la Periprava şi C. A. Rosetti), dar care nu au caracte
risticile de culoare ale formei nomina.te.
Trebuie remarcat că în afara exemplarelor care au însuşiri croma
tice distincte în comparaţie cu specia nominată. s-a constatat prezenţa
a numeroşi indivizi din materialul biologic analizat, cu unele particula
rităţi de culoare chimică (puncte, macule etc.) sau fizică (reflexe meta
lice, mai ales la pronot) sau combinarea acestor două tipuri şi dintre
aceste cazuri de plasticitate cromatică, menţionăm : - cca 300/0 din in
divizii colectaţi în anul 1 969 din Delta Dunării prezintă un colorit va
riat faţă de însuşirile formei nominate Anomala dubia marginata, expri
mat mai ales prin elitre cafenii cu reflexe arămii , deci o culoare mai
închisă şi de asemenea pronotul la majoritatea cărăbuşeilo11 este arămiu
metalic şi nu verde închis ca la varianta tipică ; - un lot de 1 8 exemplare
colectate de pe nisipurile de la C. A. Rosetti, se caracterizează printr-o
culoare generală arămie, diferenţiată astfel : corpul negricios cu reflexe
arămii intense, capul şi pronotul arămii metalice şi cu reflexe violete'
iar pe pigidiu şi laturile urosternitelor III-IV se găsesc puncte şi linii
galben-cafenii, însuşiri de culoare şi desen ce indică o largă valenţă
cromatică a indivizilor de A. dttbia marginata în condiţiile pedoclimatice
ale grindului Letea.
In afară de variabilitatea de culoare, materialul biologic din anul
1 969 cuprinde şi 20 exemplare de A. du bia marginata care au dimensiu
nile corpului mai red m e decit cele menţionate în literatură la specia
nominată (s. str.) şi anume : 12 masculi cu lungimea de 1 1 ,2-12,8 mm
(faţă de 1 2,4-14 mm, cit. Panin - 1 955) şi lăţimea de 6,9-7,3 mm (în
raport de 7,3-7,7 mm), iar la femele (8 ex.) lungimea a variat intre
limitele de 1 2,4-14,8 mm (faţ.i de 13,6-15,6 mm).
Datele înscrise în tabelul 2 indică în general aceeaşi structură a
populaţiilor de Anomalide în zona cercetată, unde s-au întîlnit numai
două specii din cele 5 cite sînt semnalate pe teritoriul României (14),
Rep3rtizurea speciilor
de ANOMALA Sam. in grindul Letea În anul 1970

Localitatea

o

Peri prava

C':l
�
"

Q

25 iunie
7 iulie
14 iulie

CJ
·„

CJ
....
r.i
�
CI.I

;:l u

.... „
o CI.I

� tJ
2

26
47
21

A N O IH A L A
A. dubia
mergi nata

nr.

ind.
3

26

46

21

I

I

O/o
4

100,00
97,87
100,00

n r.

in d .

l

Sam.

A. duh;�

A. dubia
pygidalis

aberatio

%

nr.

inel.

I

o.

"'

2,13
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·

encan•

nr.
ind .

9

\

I

o·
,o

10
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o

Totul

C. A.

Roselti

Total

Letea

Total
Total 1970

25 VI14 VII

2

3

4

5

6

94

93

98,94

1

1,06

26 iunie
3 iulie
15 iulie

. 38
62
41

37
55
37

97,37
C8,52
90,76

4
1

6,56
2,44

1
2
1

2,63
3,28
2,44

1
2

1,64
4,88

25 VI1 5 Vll

141

129

!H,43

5

3,57

4

2,86

3

2,14

2G iunie

26
45

26

100,00
97,78
100,00

1

2,22

27

44
27

98

07

98,98

1

1,02

233

2 19

93,93

5

!?,li

3

1,30

4 iulie

15 iulie

25 VIi5 Vll

G

2,60

7

8

9

10

respectiv Anomala dubia Scop. cu o frecvenţă de 98,700/0 şi Anomala
errans Fabr., de-ajuns de sporadică (l ,30 0/0). Din analiza loturilor apar
ţinind la specia Anomala dubia se constată aceeaşi diferenţiere cromatică
şi anume : - marea majoritate a populaţiei aparţine la A. dubia ah.
marginata Schilsky (93,930/o) iar - restul se grupează la A. dubia ab.
pygidialis Schil. {2, 1 70/o} şi 6 exemplare care prezintă abateri de culoare,
considerindu-le forme cromatice noi (2,600/o). De asemenea cele trei
c:xemp�are de Anomala errans nu aparţin la forma tipică (s. str.} ci au
particularităţi de culoare diferenţiate.
In ansamblu, loturile de A. dubia marginata sint totuşi mult mai
uniforme ca însuşiri cromatice faţă de exemplarele colectate în anul
1 969, mai ales în ceea ce priveşte culoarea elitrel or, peste 950/o din cără
bu�ei prezentînd culoarea
tipică a aberantei, respectiv galben-cafenie
şi numai cromatismul variat al capului şi in special al pronotului, dife
renţiază indiYizii analizaţi. Un număr de 42 exemplare (8 ex. colectate
la Perip1-av2, restul de la C. A. Rosetti) se caracterizează prin a avea
capul �i pronotul de culoare arămie cu reflexe metalice violete, lot ce
constituie astfel un grup aparte în cadrul populaţiei de ilnomala dubla
ab. niarginata Schi!. din Delta i>unării ; se mai remarcă de asemenea
scutelul care este arămiu şi median cu o dungă galbenă.
Dimensiunile corpoI"ale, ale masculilor mai ales, sint şi la loturile
din 1 970 sub valorile citate de literatură, respectiv se încadrează intre
limitele menţionate pentru exemplarele de A. dubia marginata colectate
în anul 1 969, noi deosebind 16 indivizi (10 ex. masculi şi 6 ex. femele)
:ll dimensiuni reduse.
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d e ANOMALA S am . i n Delta Dunirii i n anul 1971

Tabelul 3

ANOMALA Sam.
Localitatea

Loturile
cercetate

Data
4 iulie

Peripr.Jva

36
23
59
43
28
71
28
17
45

iulie
Total
5 iulie
1 i iulie
Total
5 iulie
17 iulie
Total
16

C. A. Rosetti
Letea

A. dubia marginata

Total 1971

I

nr. ind.
35
23
58
42
28
70
28
17
45

1 75

%

nr. ind.

97,23
100,00
98,30
97,68
100,00
98,58
100,00
1 00,00
100,00
98,82

173

,

A. dubia pygidialis

%

1

2,77

1
1

1 ,70
2,32

l

1 ,42

2

1 ,18

Materialul biologic colectat în anul 1 9 7 1 apare mult mai uniform
în comparaţie cu ceilalţi ani cercetaţi, el fiind format numai din abe
rante cromatice ale speciei Anomala dubia Scop. care, de altfel, sînt
şi cele mai
frecvente, în majoritate .11. dubia ab. marginata Schil.
(98, 820/o) şi mai sporadic A. dubia ab. pygidialis Schil. (l,1 8D/0) . Loturile
de A. dubia marginata sînt uniforme atit în ceea ce priveşte variabili
tatea cromatică, numai 4 exemplare din totalul de 1 73 ex. analizate
prezintă pronotul arămiu cu reflexe violacee şi de asemenea s-au găsit
8 indivizi cu dimensiuni mai reduse, din care 6 ex. masculi.
In continuare vom analiza structura populaţiilor de cărăbuşei, după
rezultatele obţinute în cercetările efectuate în perioada celor 7 ani de
studii ecologico-taxonomice (1965-1971), pentru a cunoaşte situaţia
de sinteză a compoziţiei cantitative a speciilor genului ANOMALA Sam.
răspindite în zona nisipoasă din Delta Dunării, analiză CMe o vom face
pe biotopuri şi ani de studii.
Rispindirea speciilor
de ANOMALA Sam. in biotopul Periprava in :mii 1965-1971

A N O M A L A

"3

i::

-

I

ca ·- · -

o -o .�

E--< .s ;>
<(
1965
228 .
107
1966
121
1967
1968
207
1969
172
1970
94
1971
59
19651971

988

A. dubia
marginata
nr.
%
ind.
210
107
111
195
163
93
58
937

I

A. dubia
pygidialis
nr.

ind.

I

%

A. dubia
aberatio
nr.

ind.
5

92,10
1 00,00
91,00
93,64
94,60
98,94
98,30

6
6
3

l
l

5,40
3,18
1 ,76
1,06
1 ,70

94,90

17

1 ,73

1

I

%

Tabelul 4

Sam.
A. errans
F.
nr.

ind.

2,19

I

%

0,90
2,6 5
2,94

3

2,70

5
5

1

0,60

16

1,63

4

0,42

• In tabel nu s-a înscris 1 ex. de A. vitis F.
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Er.

12

I

l

0,53

13

1,32
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%
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Din analiza rezultatelor cuprinse în tabelul 4, se constată că bio
topul Periprava cuprinde o variată compoziţie faunistică a populaţiilor
de ANOMALA Sattl . şi care diferenţiată pe specii apare astfel : - cea
mai răspîndită specie este A. dubia Scop. (98,26D/0), celelalte fiind întîl
nite sporadic, respectiv A. solida Er. ( 1 ,320/o) şi A. errans Fabr. (0,420/o) ;
în cadrul populaţiei de Anomala dubia, nu specia nominată (s. str.)
este prepon�erentă (s-a colectat numai 1 ex. din totalul de 971 cărăbu
şei) ci forma cromatică A. dubia ab. marginata Schilsky (94,900/o}, urmată
de A. dubia ab. pygidialis Schil. (1,730/o} şi apoi un grup de 1 6 exem
plare caracterizate prin particularităţi de culoare diferite de cele ale
formei tipice, grup ce I-am înscris sub denumirea de A. dubia aberatio
nova (l,630/o} şi care vor fi descrise în partea a II-a a prezentei lucrări.
Structura populaţiilor de cărăbuşei răspîndiţi
în biotopul C. A.
Rosetti este asemănătoare în general cu cea întilnită la Periprava, deo
sebindu-se mai ales prin două valori : - calitativ, prin lipsa speciei
Anomala solida Er. şi - cantitativ, printr-o frecvenţă mai ridicată a
-

Rlispindirea speciilor
de ANOMALA Sam. în biotopul C. A. Rosetti in anii 1967-1971
Tabelul 5

A N O M A L A
Anul

Total
indivizi

A. dubia
marginata
nr. ind.

I

%

%

nr. ind.

I

%

nr. ind.

I

1

1 ,47

1

0,90

1

0,90

95,01

2

1,66

3

2,50

1

0,83

91,43

5

3,57

4

2,86

3

2,14

70

98,58

1

1,42

500

95,77

9

1,73

9

1,73

1967

68

67

98,53

1968

117

115

98,20

1969

125

119

1970

141

129

1971

71
522

19671971

I

A. errans
Fabr.

A. dubia
aberatio

A. dubia
pygidialis
nr. ind.

Sam.

4

%

0,77

spec1e1 Anomala errans Fabr., respectiv de O, 120;0 comparativ cu valoa
rea de numai 0,420/o de la Periprava. Diferenţierile procentuale ce carac
terizează popul·aţiile
formelor cromatice a speciei
preponderente în
Delta Dunării, Anomala dubia Scop., sînt normale şi la C. A. Rosetti,
astfel : - aberanta A. dubia marginata Schilsky este cea mai răspîn
dită (95,770/o) , celelalte două grupe fiind sensibil egale. A. dubia pygi
dialis Schil. (1, 730/o) şi cele 9 exemplare cu particularităţi cromatice noi
pentru literatură, încadrate de A. dubia aberatio nova {l ,730/o}.
Cercetările făcute timp de 5 ani în biotopul Letea asupra popu
laţiilor speciilor genului ANOMALA Sam. confirmă rezultatele obţinute
în celelalte două biotopuri studiate în Delta Dunării, şi anume : - cea
mai răspîndită populaţie de cărăbuşei aparţine formei de culoare A.
dubia ab. marginata Schilsky (93,35D/o}, urmată de alte două grupe erohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Rlspiodirea speciilor
de ANOMALA Sam. în biotopul Letea in anii 1967-1971

Tabelul 6

A N O M A L A
Anul

Total
indivizi

A. dubia
marginata
nr. ind.

1967
1968
1969
1970
1971
19671971

I

nr. ind.

I

A. errans
Fabr.

A. dubia
aberatio

A. dubia
pygidialis

%

Sam.

%

I

nr. ind.

%

237
158
73
98
45

209
151
72
97
45

87,82
96,00
98,63
98,98
100,00

4
2
1

1,74
0,66
1,73

20
5

8,70
3,34

1

1 ,02

611

574

93,35

7

1,16

26

4,33

nr.

ind.

I

%

4

1,74

4

0,66

matice diferenţiate ale speciei Anomala dubia Scop., respectiv A. dubia
ab. pygidialis Schil. (1 , 1 60/o) şi un grup de 26 exemplare care prezintă
particularităţi de desen şi culoare deosebite faţă de forma nomina-tă sau
aberantele sale cromatice (4,330/o) şi care întăresc remarca făcută la
începutul lucrării, că Anomala dubia este, în condiţiile ţării noastre în
general (zona nisipoasă a Crişanei şi Cimpia Tecuciului) şi în special în
Delta Dunării, cea mai plastică specie a genului în ceea ce priveşte varia
bilitatea de culoare şi desen ; - în sfirşit s-au colectat şi 4 exemplare
de Anomala errans Fabr. (0,660/o), dar numai în anul 1 967, toate însă
cu însuşiri cromatice noi faţă de forma tipică.
In următoarele tabele (7-9) vom prezenta în continuare sinteza
rezultatelor obţinute în studiile
ecologico-taxonomice asupra genului
ANOMALA Sam. intreprinse pe nisipurile din Delta Dunării şi estul
patriei şi apoi vom face o privire generală a populaţiilor speciei A. dubia
Scop. răspîndite pe teritoriul României, în comparaţie cu celelalte specii
de cărăbuşei intilnite în principalele cinci zone nisipoase din ţară.
Repartizarea speciilor de ANOMALA Sam. in zona nisipoasl a Deltei Dunlrii

Tabelul 7

Localitatea

;:;

Perioada ·;;
ca ._
.... "C
O e

E-<

.„

A N O M A L A
A. dubia
A. dubia
marginata pygidialis
nr.
nr.
% ind.
%
ind.

1 965- 988• 937
1971
C.A. Rosetti 1967- 522
500
1971
Letea
1967- 6 1 1
574
1971
Delta
1965- 2121 201 1
Dunării
1971
Periprava

I

I

9

1,73

4

0 77

1 16

26

4,33

4

0,66

1,57

51

2,43 12

0,58

9

1,73

93,35

7

94,80

33

95,77

I

4

16

17

I

1,63

1,73

94,00

Sam.

A. dubia A. errans
aberatio
F.
nr.
nr.
% ind.
%
ind.

,

0,42

A. solida
Er.
nr.
%
ind.
13

I

1,32

,

•) Nu s-a înscris în tabel 1 ex. de A. vitis F.
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Rezultatele înscrise în tabelul 7 şi obţinute în urma studiilor efec
tuate în perioada 1 965-1 971 asupra structurii populaţiilor de cărăbuşei
răspindiţi pe nisipurile din Delta Dunării (Grindul Letea), ne permit să
facem aprecierile următoare : - specia cea mai frecventă este Anomala
dubia Scop. avind o preponderenţă maximă de 98,800/o, celelalte specii
ale genului ANOMALA Sam. fiind sporadic întîlnite şi anume A. errans
Fabr. (0,580/o), A. solida Er. (0,620/o) şi A. vitis Fabr. (l exemplar din
totalul de 2 121 indivizi analizaţi) ; - populaţia de cărăbuşei reprezen
tativă nu aparţine speciei nomina.te (s. str.) ci formei de culoare Ano
mala dubia ab. marginata Schilsky cu o frecvenţă de 94,800/0 ea fiind
urmată de A. dubia ab. pygidialis Schil. (1 ,570/o), iar restul indivizilor
- 51 ex. (2,430/o), constitue grupul cărăbuşeilor care prezintă particula
rităţi cromatice noi ce nu corespund la însuşirile de culoare ale celor 23
aberante de culoare menţionate pentru Europa centrală (Endrodi 1 956) ; - se evidenţiază plasticitatea ecologică a speciei Anomala dubia
Scop. în condiţiile nisipurilor din Delta Dunării, exprimată mai ales
prin variabilitatea cromatică a indivizilor, respectiv numai 6 ex. aparţin
formei tipice (s. str.), restul fiind grupaţi la diferite aberante croma
tice, în special la Anomala dubia marginata Schil. (2 005 ex.), A. dubia
pygidialis Schil. (33 ex.) şi peste 50 indivizi cu însuşiri noi de culoare ;
- în cadrul celor trei biotopuri cercetate, nu se constată diferenţieri
evidente privintl compoziţia populaţiilor de cărăbuşei, putindu-se totuşi
remarca lipsa speciei Anomala solida Er. la Letea şi C. A. Rosetti şi
procentul ridicat de indivizi cu abateri cromatice faţă de specia tipică
întîlnit la Letea (4,330/o).
Repartizarea speciilor
de ANOMALA Sam. pe nisipurile din estul României

Tabelul 8

Zona
nisipoasă

"r::i

Perioada - ·>
'° ·... "O

� .s

Cimpia
1963- 3068
Bărăganului 1968
Cîmpia
1963- 5668
Tecuciului
1973
Delta
1965- 2121
Dunării
1971
Estul
României

1963- 1 0857
1973

A N O M A L A
A. solida
Er.
nr.
ind.

1%

I

A. dubi•
Scop.
nr.
0'
;o
ind.

j

Sam.

A. vitis
nr.
ind.

F.

I

%

A. errans A. oblonga
nr.
ind.

0,13

F.

I

%

30

0,98

4

540

9,55

12

13

0,62 2095

98,75

l

0,05 1 2

0,58

8162

75,10 2665

24,GO

li

0,17 12

1,12

3034

98,89

5115

90,22

nr.
ind.

F.

I

%

0,21

l

0,01

Din analiza datelor rezultate în urma cercetărilor intreprinse
timp de 1 1 ani în cele trei principale zone nisipoase din estul ţării ce însu
mează cca. 250 OOO ha (Cîmpia Bărăganului, Cîmpia Tecuciului şi Delta
Dunării), se constată o evidentă diferenţiere cantitativă şi calitativă a
structurii populaţiilor speciilor genului ANOMALA Sam. şi care pe zone
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şi specii apare astfel : - în terenurile nisipoase din estul patriei, spe
cia cea mai răspîndită este A solida Er. (75,l 00/0), urmată de un cărăbuşel
A. dubia Scop., cu o frecvenţă bine exprimată (24,600/0), celelalte
trei specii neînsumind decit o valoare a frecvenţei foarte redusă, res
(cca.
pectiv 0,300/o ; - în zona nisipoasă din Cîmpia Bărăganului
1 00 OOO ha) şi Cimpia T'ecuciului (coa. H OOO ha) specia cea frecventă
este Anomala solida Er. (98,890/0 şi respectiv 90,220/o), care în zona
nisipoasă din Delta Dunării apare foarte sporadic, numai 0,620/o ; specia preponderentă însă în Delta Dunării este Anomala dubia Scop.
(98, 750/0), din care A. dubia ab. marginata Schil. constituie cca. 950/o
şi care în Cîmpia Tecuciului este de-ajuns de bine reprezentată printr-o
frecvenţă de 9,550/o, în timp ce în Cîmpia Bărăganului este foarte rar
întilnită (0,980/o) ; - celelalte trei specii · de Anomalide sînt puţin răs
pîndite în estul României, respectiv Anomala vitis Fabr. (0,1 70/o), Ano
mala errans F. (0,1 20/o) şi Anomala oblonga Fabr. din care s-a colectat
un singur exemplar în Cîmpia Tecuciului.

-

Repartizarea speciilor
de ANOMALA Sam. pe nisipurile din România în anii 1955-1973

Tabelul 9

Zona
nisipoasă

"N
Perioad a ·:;:
.,, __
.... "'C
o c:

!:-< .-

A N O M A L A
A. solida
Er.
nr.

ind.

Oltenia

1955- 15906 15484
1968
Cîmpia
1963- 3355
53
de vest
1973
Cimpia
1963- 3068 3034
Bărăganului 1968
Cimpia
1963- 5668 5115
Tecuciului
1973
Delta
1965- 2121
13
Dunării
1971
Nisipurile
din
România

1955- 301 18 23699
1973

/%

97,28

A. dubia
Scop.
nr.

ind.
289

I

o
10

Sam.

A. errans A. oblonga
A. vitis
F.
F.
F.
nr.
nr.
nr.
01
% ind.
%
,o
ind.
ind.

1,88 123

I

0,77 10
3

I

0,07
0,09

l ,61 3293

98,12

3

0,09

98,89

30

0,98

4

0,13

90,22

540

9,55

12

0,21

0.62 2095

98,75

l

0,05 1 2

0,58

20,92 143

0,47 25

0,09

78,50 6247

I

3

0,09

l

0,02

4

0,02

Rezultatele obţinute în cercetările ecologico-taxonomice făcute în
perioada a 1 9 ani pe nisipurile din principalele zone ale ţării cu privire la
repartizarea populaţiilor speciilor genului ANOMALA Sam., ne con
duc la aprecierile următoare : - cărăbuşelul A. solida Er. este specia
cea mai răspindită pe teritoriul
României (78,500/o), cu o frecvenţă
maximă în zonele nisipoase din Cimpia Bărăganului (98,890/o), Oltenia
(97,280/o) şi Cimpia Tecuciului (90,220/o) ; - pe terenurile nisipoase din
Crişan.a şi Delta Dunării, specia cea mai frecventă este Anomala dubia
Scop., respectiv 98,120/o şi 98,750/o (marea majoritate - cca. 960/o, a
populaţiei nu aparţine însă formei nominate ci la A. dubia ab. marginata
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Schil.), iar ca anomalid în fauna ţării reprezintă 20,920/o ; - restul spe
ciilor sînt puţin răspindite : Anomala vitis Fabr. (0,470/o), Anomala errans
F. (0,090/o) şi Anomala oblonga F. (0,02%) ; - de remarcat frecvenţa mai
ridicată în Delta Dunării a speciei A. errans (0,580/o), element caracte
ristic dunelor maritime în Europa (Panin - 1 3) şi foarte sporadic pe
nisipurile din Oltenia (0,070/o) şi Crişana (0,090/o) şi lipsind
în Cimpia
Bărăganului şi Cimpia Tecuciului.
2.

Consideraţii asupra plasticităţii cromatice

Populaţiile speciilor genului ANOMALA Sam. răspindite în zona
nisipoasă din Delta Dunării prezintă - ca şi cele de pe nisipurile Cri
şanei (B o b i r n a c - 1 1 ), o accentuată variabilitate cromatică, mai ales
J.a nivelul speciilor A. dubia Scop. şi A. errans Fabr. şi în raport de bio
topurile cercetate, se pot recunoaşte următoarele loturi ; - în biotopul
Periprava am diferenţiat 16 cărăbuşei ( 1 , 630/o) cu însuşiri de culoare şi
desen deosebite faţă de forma nominată, Anomala dubia, şi anume : 2
ex. A. dubia ab. cuprea Wolff., 1 ex. A. dubia ab. cupreonis Bobirnac
(1969), 3 ex. A. dubia ab. nova ( 1 9 iulie 1969) şi restul de 10 indivizi
au caractere cromatice de trecere intre A. dubia marginata, A. dubia
cupreonis şi A. dubia ab. nova ; de asemenea exemplarul de Anomala
errans Fabr. se deosebeşte de specia nominată, fiind o formă nouă cro
matică ; - în biotopul C. A. Rosetti grupul exemplarelor care au pre
zentat caracteristici cromatice noi a reprezen tat 1 ,730/o, respectiv 9 cără
buşei din populaţia speciei Anomala dubia Scop., şi ei aparţin 1 ex. l a
o nouă formă de culoare, A. dubia forma nova ( 3 iulie 1 970), 1 e x . l a
A. dubia ab. cupreonis, iar restul de 7 indivizi s e încadrează c u valori
cromatice intermediare la diferite aberante ; se descrie o formă nouă de
culoare la Anomala errans Fabr. prin 2 ex. colectate l a 1 5 iulie 1 970 ;
- în biotopul Letea s-au găsit 26 exemplare (4,330/o din total) care nu
s-au putut î ncadra l a nici una din formele cromatice ale speciilor cunos
cute, reprezentînd procentul cel mai ridicat pe biotopuri
în perioada
cercetată, dar din tre acestea, nu s-au intilnit indivizi cu însuşiri de
culoare noi, ci 1 6 ex. au caractere cromatice de trecere de la A. dubia
marginata la A. dubia cupreonis şi 10 ex. de trecere de la A. dubia
marginata la A. dubia fulvis.

Anomala errans,

forma

nova

:

2 ex. ,

Periprava, 19

iulie 1969.

In comparaţie cu specia nominată (corpul galben murdar, capul cu
desen negru, pronotul cu un desen închis la culoare în fonna literei M,
iar sutura, paita humerală şi banda marginală posterioară a elitrei de
culoare brună şi pigidiul cu 2 pete laterale brune + dezvoltate), cele
două exemplare se caracterizează printr-o culoare corporală generală
maronie, diferenţiată astfel : capul
maroniu-verzui, pronotul
oafeniu
închis cu desenul M verde-negricios, corpul şi elitrele cafenii, în afară
de mezo- şi metasternit care sînt negricioase, iar pigidiul conoolor cu
corpul, însuşiri cromatice ce indică o nouă formă pe care noi am denu
mit-o „forma rubris".
Anomala errans,

forma nova

: 2 ex„ C. A. Rosetti, 1 5 iulie 1 970.
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Aceşti doi cărăbuşei prezintă unnătoarele particularităţi de culoare
şi desen care îi deosebesc de forma tipică şi de restul aberantelor cro
matice descrise în literatură (8, 12, 13) : mezotoracele, metatoracele şi
primele 2 urosternite sînt brune, corpul arămiu, pronotul cu un desen
brun sub forma a două linii drepte ± paralele, iar elitrele şi pigidiul
galben murdar uniform, elemente cromatice ce sînt mult mai deschise
la culoare faţă de specia nominată, însuşiri ce permit a considera o formă
nouă a cărei nomenclatură o propunem „forma fulvis".
Anomala dubia, aberanta nova : 3 ex., Periprava, 19 iulie 1969.
In raport cu forma tipică (corpul verde metalic închis dorsal, iar
ventral concolor sau negru, cu luciu arămiu - roşietic) şi cu A. dubia
ab. marginata (marginea pronotului galbenă, elitrele galben cafenii, pigi
diu verde gălbui), aceşti cărăbuşei au următoarele particularităţi cro
matice şi de desen diferenţiale : pronotul verde cu dunga marginală mult

lăţită şi discul median galben cafeniu, elitrele şi pigidiul cu urotergitul
IV cafeniu închis, iar ventral urosternitele şi prosternitul cafeniu închis,
însuşiri care conduc la prezentarea unei noi aberante de culoare „abe

ranta rubris".

Anomala dubia, forma nova : 1 ex., C. A. Rosetti, 3 iulie 1970.
Acest cărăb�el se diferenţiază cromatic de forma tipică şi restul
aberantelor prin culoarea segmentelor abdominale, respectiv urotergitul
IV este galben iar urosternitele I-IV galben-cafenii iar median cafe
niu negricios.
CO N C L U Z I I
Rezultatele obţinute în cercetările ecologico-taxonomice şi de plas
ticitate cromatică făcute în anii 1969-1 971 asupra speciilor genului
ANOMALA Sam. răspîn<lite în zona nisipoasă a Grindului Letea în spe
cial şi în general a studiului complex privind structura populaţiilor de
cărăb�ei din perioada 1 965-1 971 în Delta Dunării, permit a se reţine
următoarele concluzii :
1 . In grindul Letea cărăbuşelul cel mai răspîndit
este Anomala
dubia ab. marginata Schilsky, care diferenţiat pe biotopuri, apare astfel :
94,900/0 la Periprava, 95, 7 7o;0 la C. A. Rosetti şi 93,350/o la Letea, restul
valorilor aparţinind la A. dubia pygidialis Schil. (l ,570/o) şi A. dubia
aberatio nova (2,43 0/0), colecîndu-se numai 1 ex. de A. dubia Scop. (s.
str.) ; s-a mai întilnit sporadic specia Anomala errans Fabr. (0,53 0/o).
2. Populaţia speciei Anomala dubia Scop. se caracterizează, ca şi
în zona nisipoasă a Crişanei, printr-o pronunţată variabilitate cromatică
şi dimensională atît la nivelul grupului cit şi la nivelul indivizilor : - cca.
200;0 din exemplarele de A. dubia marginata colectate în perioada anali
zată (cca. 300/o în 1969) au un colorit diferit faţă de forma neminată, ex
primat prin elitre mai închise şi cu reflexe arămii, iar pronotul este ară
miu metalic cu reflexe violete şi nu verde închis ; - cca. l OO/o din loturile
cercetate de A. dubia marginata prezintă dimensiuni corporale mai reduse,
respectiv masculii au lungimea de 1 1 ,2-12,8 mm (faţă de 12,4-14,4 mm)
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şi lăţimea de 6,9-7,3 mm (7,3-7,7 mm) iar femelele 12,4-14,8 mm (faţă
de 1 3,6-15,6 mm).
3. In Delta Dunării structura populaţiilor speciilor genului ANO
MALA Sam. · după 7 ani de cercetări (1965-1 971) este următoarea :
frecvenţa maximă de 98,800/o aparţine la A. dubia Scop. (din care 94,800/o
A. dubia marginata, situaţie similară cu cea întilnită în condiţiile nisi
purilor din Crişana), celelalte 2 specii fiind răspîndite sporadic, A. solida
Er. (0,62D/o) şi A. errans (0,58o;0 - frecvenţa maximă pe ţară, ea lipsind
în Cîmpia Bărăganului şi Cîmpia Tecuciului şi sporadică în Oltenia
0,070/o şi Crişana - 0,09D/0) iar de aici lipsesc A. vitis F. şi A. oblonga
F. Comparativ cu celelalte două zone nisipoase din estul
României,
unde aceste două specii sînt prezente : A. vitis în Cîmpia Bărăganului
şi A. oblonga şi A. vitis în Cîmpia Tecuciului, dar lipseşte în schimb
A. errans ; de remarcat că în aceste două zone, specia preponderentă
este Anomala solida Er. (cca. 940/o), urmată de Anomala dubia (9,50/o),
în Cîmpia Tecuciului şi 0,980/o în Cimpia Bărăganului).
4. Se descriu ca noi pentru ş tiinţă : 2 forme (aberante) la Anomala
errans F. şi 2 forme la Anomala dubia Scop., iar în total variabilitatea
cromatică a populaţiilor de cărăbuşei studiate în Delta Dunării este
exprimată de un grup bine conturat ca aberante noi de culoare şi desen,
astfel : 5 forme de Anomala errans F., 4 forme la Anomala dubia Scop.
şi 5 ecotipi cromatici la A. dubia marginata Schil. şi A. dubia pygidialis
Schi I.
-

NOUVELLES CONTRIBUTIONS SUR LE GENRE ANOMALA SAM.
(COLEOPTERA) DANS LA ZONE SABLONEUSE DE L'EST DU PAYS
(LE DELTA DU DANUBE).
R e s u m e
Le travail presente Ies resultats des recherchcs cffectuecs sur Ies sables
du Delta du Danubc pendant trois annees (1969-1971) concernant la structure des
populations des especcs d'ANOMALA Sam. et quelqucs <lspects de la plasticitc'
chromatique qui generalise Ies etudes de la periode 1965-1971.
Dans le Delta . du Danube (Le schorre de Letea) l'espece la plus repandue
est Anomala dubia Scop. (98,800/o), suivit d'Anomala solida Er. (0,620/o) et Anomala
errans Fabr. (0,580/o - la plus haute frequence du pays, cette hannetonette n'etant
rencontree dans la Pleine de Bărăgan et Ia Pleine de Tecuci et sporadique cn
Oltenie - 0,070/o ct Crişana
0,090/o. La population la plus frequente dans le
cadre de l'espece Anomala dubia Scop. n'appartienne pas â la forme nominate
(s. str.). mais â A. dubia ab. marginata Schilsky (94,800/o), puis A. dubia ab . pygi
dialis Schi!. (1,570/o) et A. dubia aberatio nova (2,430/o). Des 5 especes d'Anomalides
signaiees dans la forme de la patrie, sur Ies sables du delta manque Anomala
vitis F. et A oblonga F., qui dans !'est de la Roumnnie se trouvent sporadique
ment mais seulement dans la Pleine de Bărăgan (A. vitis) et la Pleine de Tecuci
(A. vitis et A. oblonga), zones ou l'espece preponderente est Anomala solida Er.
(cca. 940/o).
La population de Anomala dubia Scop. se caracterise - de meme que dans
la zone de sables de la Pleine de l'ouest, par une variabilite chromatique et dimen
sionelle accentuee : - cca. 200/o des hannetonettes de A. dubia ab. marginata ou
Ies elytres ont une couleur plus foncee avec des reflexes cuivre, mais le pronot
cuivre metalique avec une nuance violette ; - cca. 100/o des individues ont des
dimensionnes corporelles plus reduits comparativement avec la forme nominate,
respectivement lcs mascules ont la longeur de 1 1 ,2-12,8 mm
(en rapport de
-
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1:!,4-14,4 mm) et Ies femelles 12,4-14,8 rrun (13,6-15,6 rrun). On decrit plus de
I O formes de couleur nouvelles pour la science : 5 aberantes et formes a !'Ano
mala errans F.. 4 forme ii !'Anomala dubia Scop. et 5 ecotypes chromatiques â
l ' Ane>mala dubia ab. marginata Schil. et A. dubia ab . pygidialis Schil.
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OBSERVAŢII ASUPRA ENTOMOFAGILOR GINDACULUI
DE SCOARŢA DENDROCTONUS MICANS KUG. (COLEOPTERA,
SCOLYTIDAE) lN CARPAŢII ORIENTALI
IGOR CEIANU şi GEORGE ISTRATE

In ultimul deceniu, în nordul Carpaţilor Orientali ai României :J
fost remarcată prezenţa unor populaţii mărite ale gîndacului de scoarţă
Dendroctonus micans Kug. Acest fapt a atras atenţia entomologilor
forestieri şi a determinat apariţia unei serii de lucrări referitoare la
semnalarea, biologia şi unele aspecte de ecologie a dăunătorului (I s t r a
t e, 1 969, 1 97 1 , 1 972, 1 973 ; I s t r a t e şi
C e i a n u, 1 972 ; S i m i o
n e s c u, 1 975, 1 976).
In cele ce urmează sînt sintetizate datele cunoscute asupra insecte
lor găsite sau obţinute în creşteri din galeriile de D. micans şi se pre
zintă observaţii asupra unor specii prădătoare, sau indiferente la care
s-au stabilit legături ecologice cu acest dăunător. Datele noastre repre
zintă rezultatele cercetărilor din perioada anilor 1 967-1 973.
In literatura asupra lui D. micans (şi îndeosebi în unele din lucră
rile efectuate în ultimul deceniu, în focarele dăunătorului, de cercetă
torii din Gruzia) sînt menţionate numeroase specii de insecte ce se dez
voltă în galeriile dăunătorului. Pentru un mare număr dintre acestea
nu se cunoaşte modul de viaţă şi legăturile trofice.

Material şi metodă
Materialul a fost colectat, cu puţine excepţii, în cursul sezonului
de vegetaţie în raza ocolului silvic Pojorîta şi sporadic in pădurile din
raza ocoalelor silvice Coşna şi Rodna.
Larvele şi adulţii insectelor adăpostite in galerii, împreună cu lar
vele speciei-gazdă se aduceau vii în laborator (în tuburi de sticlă sau
capsule de material plastic in care se introducea o cantitate mică de
rumeguş umed scos din galerie). O parte dintre larve se fixau cu apă
clocotită şi se treceau in alcool de 750;0 . O altă parte se menţineau vii,
ele servind la experienţele de laborator privind modul de hrănire şi
pentru obţinerea de adulţi. Deoarece nu am reuşit in toate cazurile să
reproducem in laborator condiţii de viaţă apropiate celor din natură, o
serie de specii colectate in stadiu larvar n u şi-au putut continua dezvol
tarea. Acestea au fost determinate după caracterele morfologice ale lar
velor, uneori numai pînă la gen. Coleopterele adulte au fost determinate
după R e i t t e r (1908- 1 9 1 6), larvele lor după S a a 1 a s (1917, 1 923).
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dipterele adulte după S t a c k e 1 b e r g (1969, 1 970) iar larvele lor după
M a m a e v şi K r i v o ş e i n a (1965) şi K r i v o ş e i n a şi M a m a e v
(1 967).
Pentru stabilirea legăturilor trofice ale insectelor găsite în galerii
acestea se aşezau individual sau în grupe mici în vase Petri cu hîrtie
de filtru umectată în care se introduceau larve vii sau moarte de gîndaci
de scoarţă sau material din galerii (rumeguş cu excremente şi exuvii) .

Rezultatele cercetărilor
In tabelul 1 sînt sintetizate datele asupra speciilor de insecte obser
vate în galeriile de D. micans.
După cum rezultă din datele din literatură completate cu diate pro
prii, în cuprinsul arealului dăunătorului, în galeriile acestuia au fost
semnalate 72 specii de insecte. Dintre acestea, 25 specii au fost obser
vate de noi, iar din numărul lor, 1 2 specii sînt menţionate pentru prima
dată în galeriile de Dendroctonus micans Kug.
In continuare se prezintă date asupra unora dintre speciile găsite
de noi cu ocazia cojirii porţiunilor de tulpină sau a rădăcinilor super
ficiale infestate.
Specii de insecte priditoare sapromicetofage, rezinicole şi incviline gisite in galerii
de Dendroctonus mlcans Kug. (dupl literaturi şi date proprii ; speciile menţionate
pentru prima oarl sint notate cu •).

Tabelul nr. I
Nr.
crt.
1

Autori

Specii de insecte
2

3

Ord. REMIPTERA
1.

•

Fam. Anthocoridae
Scoloposcelis pulchella Zett.

Date proprii

Ord. COLEOPTERA
2.
3.
4.

5. *

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Fam. Carabidae
Dromius marginellus F.
Dromius agilis F.

P o m e r a n ţ e v (1902, 1907)
S a a 1 a s (1923)

Quedius plagiatus Mnnh.
Placusa depressa Măkl.
Placusa sp.
Phloeopora testacea Mnnh.
Phloeonomus sp.

M u h a ş a v r i a şi col. (1973)
Date proprii
P o m e r a n ţ e v ( 1 902, 1907) ; S a a 1 a s
( 1923) ; date proprii
S a a l a s (1 923)
M u h a ş a v r i a şi col. ( 1973)
M u h a ş a v r i a şi col. (19n)
S a a I a s (1923), date proprii
M u h a ş a v r i a şi col. (1973)

Fam. Stapbylinidae
Phloeonomus sp.
Phloeonomus pusillus Grav.
Nudobius lentus Grav.

Fam. Bisteridae
Cylistosoma lineare Er.

M u h a ş a v r i a şi col. (1973)
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13.
14.
15.
16.

Cylister angustatum Hoffm.
Cylister oblongum F.
Paromalus parallelepipedus Hbst.
Plegaderus vulneratus Panz.

1 7.

Thanasimus formicarius L.

18.

Thanasimus rufipes Brahm.

19.

Corynetes coeruleus Deg.

109

3

G y ă r f i (1948)
M u h a ş a v r i a şi col. (19 73)
M u h a ş a v r i a şi col. ( 1 97 3)
M u h a ş a v r i a şi col. ( 1973)

Fam. Cleridae

Fam. Ostomidae
20.

Nemosoma elongatum L.

21.
22.
23.
24. •

Epuraea thoracica Tourn.
Epuraea laeviuacula Gyll.
GliachrochiltU quadripunctatua L.
Pft11ophagu1 ferrugineu L.

E l t o n (1950) ; F r a n c k e-G r o s s m a n n
(1952) ; K o b a c h i d z e ş i K r a v e i şv i l i (1969) ; K o b a c h i d z e şi col.
(1971) ; date proprii.
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (196 7) ; date
proprii.
G a p r i n d a ş v i 1 i şi col. ( 1967)
G a p r l n d a ş v i l i şi col. ( 1967)

Fam. Nitidulidae

Fam. Rhizophagidae
25.

Rhizophagus grandia Gyll.

26.

Rhizophagus ferrugineus Payk.

27.

Rhizophagus dispar Payk.

28.
29.

Rhizophagus bipustulatus F.
Rhizophagus depressus F.

30.

Dechomus sulcicollis Germ.

31.
32.
33.

Hypophloeus longulus Gyll.
Hypophloeus suturalis Payk.
Hypophloeus linearis F.

34.

Hypophloeus pini Panz.

Fam. Colydiidae
Fam. Tenebrionidae

S a a l a s (1923)
G y 6 r f i ( 1948) ; date proprii
S a a l a s ( 1 923) ; date proprii.

Date proprii

B e r g m i 1 1 e r (1903) ; K I e i n e (1909) ;
G y ă r f i (1948) ; E l t o n ( 1950) ;
F r a n c k e-G r o s s m a n n (1952) ;
P f e t f e r (1955) ; J a m n i c k y (1959) ;
K o b a c h i d z e şi S u p a t a ş v i ! i
(1967) ; N u n b e r g (1967) ;
K o b a c h i d z e şi col. (1971) ; date
proprii.
S a a l a s (1923) ; G y 6 r f l (1948) ; E l t o n
(1 950) ; P f e f f e r (1955)
K l e i n e (1909) ; S a a l a s ( 1923) ;
K o b a c h i d z e şi col. ( 1971) ;
G a p r i n d aş v i l i şi col. (1967) ;
M u h a ş a v r i a ş i col. (1973) ;
date proprii.
P o m e r a n ţ e v (1902)
K 1 e i n e (1909) ; P f e f f e r (1955)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
K o b a c h i d z e şi col. (1971)
M u h a ş a v r i a şi col. (1973).
G a p r i n d a ş v i I i şi col. (1967)
M u h a ş a v r i a şi col . (1973)
M u h a ş a v r i a şi col . (1973)

M u h a ş a v r i a şi c o l. (1973) ; date
proprii.
P o m e r a n ţ e v (1904)
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Ord. RAPBIDIOPTERA
Fam. Raphidiidae

35.
36.

Raphidia ophiopsis L.
Raphidia major Burm.

37.

Raphidia caucasica Fsb.

38. •
39. *

Raphidia flavipes Stein
Raphidia notata F.

G y o r f i (1948)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967) ;
K o b a c h i d z e şi col. (1969)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967) ;
K o b a c h i d z e şi col. (1969)
Date proprii
Date proprii

Ord. DIPTERA
Fam. Psychodidae
40.

Psychoda sp.

G a p r i n d a .ş v i l i şi col. (1967l

Fam. Sciaridae

41.
42.•

Psilosciaria sp.
Xylosciara sp.

F r a n c k e-G r o s s m a n n (1952)
Date proprii

Fam. Cecidomydiidae .

43. •

Winnertzia sp.

Date proprii

Fam. Anisopodidae
44. •

Sylvicola sp.

45.

Chrysopilus sp.

46. •

Xylophagus compeditus Wd.

47.
48. •

Salva marginata L.
Pachygaster minutissima Zett.

49.

Tachydromfa sp.

50.

51. .
52.

Medetera pallipes Zett.
Medetera sp.
Sciopus sp. (aff. maritimus Beck.)

53.

Megaselia rufipes Meig.

54.

Megaselia sp.

55. •

56.

Cheilosia morio Ztt.
Xylota segnis L.

5 7. *

Chyliza fuscipennis R.-D.

Fam. Rhagionidae

Date proprii
G a p r i n d a ş v i l i şi col. ( l 967)

Fam. Xylophagidae

Date proprii

Fam. Stratiomyidae
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
Date p1·oprii

Fam. Empididae
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

Fam. Dolicopodidae

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
Date proprii
G n p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

Fam. Phoridae
S u p a t a ş v i l i şi B e r o z a ş v i l i
( 1972)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

Fam. Syrphidae
Date proprii
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

Fam. Psilidae

Date proprii
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Fam. Ulidiidae
58.

Physiphora demandata F.

59.
60.

Lyciella sp.
Calliopu � aeneum Fli .

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

61.

Fam. Piphilidae
Piophila sp.

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

62.

Fam. Pallopteridae
Palloptera usta Mg.

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

Fam. Lauxaniidae

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967) ; date
proprii.

66.
67.

Fam. Lonchaeidae
Lonchaea collini Hackm.
Lonchaea laticornis Mg.
Lonchaea seitneri Hend.
Lonchaea vaginalis Fli.
Lonchaea sp.

K o b a c h i d z e şi col. (1971)
G y o r f i (1948)
F r a n c k e-G r o s s rn a n n (1952)
G y o r f i (1948)
Date proprii

68.
69.

Fam. Belomyzidae
Helomyza sp.
Tephrochlamys sp.

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)

63.
64.

63.

70.

71.

72.

Fam. Muscidae
Fannia canicularis L.
Coenosia sp.
Phaonia sp.

G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. (1967)
G a p r i n d a ş v i l i şi col. ( 1967) ; date
proprii.

Scoloposcelis pulchella Zett. - este un hemipter prădător, mai pre
cis parazit temporar, intîlnit de noi frecvent in galeriile gîndacilor de
scoarţă ai molidului (lps typographus L., I. amitinus Eichh. Pityogenes
chalcographus L.) şi bradului (Pityokteines curvidens Germ. P. spini
dens Reitt.). La molizii doborîţi, infestaţi de /. typographus, densitatea
larvelor acestui hemipter poate atinge valori ridicate. Astfel s-au sta
bilit densităţi medii variind între 5,4-8,3 larve pe dm2 de scoarţă
(C e i a n u, 1971). La arborii infestaţi în picioare, în primul metru de la
bază densitatea larvelor de S. pulchella poate depăşi 100 exemplare pe
dm2 însă scade puternic de la înălţimea de peste 2 m.
In galeriile de D. micans, prădătorul a fost găsit izolat (V. Putnei,
Obcina, 23.VII.1 970 ; 14.VII.1 972), de fiecare dată cite un singur exem
plar. Potrivit datelor obţinute (C e i a n u, 1 971) larvele prădătorului pot
distruge, în medie între 0,4-0, 7 larve, pupe sau gindia.ci nematuri de
I. typographus sau /. amitinus. Lipsa unei legături ecologice stabile între
S. pulchella şi D. micans, face ca valoarea entomofagului în reducerea
numerică a dăunătorului să fie neglijabilă.
Phloeonomus pusillus Grav. - Acest stafilinid mic este comun în
galeriile multor gindiaci de scoarţă ai răşinoaselor din Carpaţii Orientali
(C e i a n u, 1 97 1). Este menţionat în ţară din Carpaţii Meridionali (P e t r i.
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1921). A fost găsit o singură dată într-o galerie părăsită de D. rnicans
(V. Putnei, 22.VII.1970). !n laborator gîndacilor li s-au oferit ouă de I.
typographus pe care aceştia le-au muşcat şi le-au consumat parţial.
Larva acestui stafilinid nu s-a atins de ouăle de Hylurgops polliatus
Gyll. oferite în condiţii de laborator (N u o r t e v a, 1 9 65). Presupunem
că insecta este în mare măsură detritofagă .
Nudobius lentus Grav. - Este un stafilinid întîlni t frecvent în gale
riile multor specii de scolitide la răşinoase, mai rar la foioase. Este sem
nalat în ţară din Carpaţii Meridionali şi din cei Orientali (P e t r i , 1 9 1 2).
Gîndacii au fost observaţi de noi atît în galerii ocupate cît şi în cele
părăsite de gîndacii de scoarţă (I s t r a t e, 1 973) . ! n laborator, un singur
gîndac a consumat, în medie, 1 ,35 larve mari de I. typographus pe zi
(C e i a n u, 1 971). !n galeriile de D. micans, prădătorul a fost găsit spo
radic. Talia mare a acestei specii cit şi activitatea şi voracitatea ei in
tensă o recomandă ca unul dintre entomofagii, potenţial importanţi, ai
dăună torului.
Phloeopora testacea Mnnh. - Destul de frecventă în ga l eriile gîn
dacilor de scoarţă ai răşinoaselor. Această specie a fost găsită de noi o
singură dată în galerii de D. micans (Cocora-Cîmpulung Mold., 1 1 .IX.
1 970). Este semnala-tă în yară atît în Carpaţii Meridionali cit şi în cei
Orientali (P e t r i , 1 9 1 2).
Este considerată drept un prădător facultativ (N u o r t e v a, 1 956 �
S a a l a s, 1 9 1 7 ; Z i n o v i e v, 1 958).
Thanasimus formicariu.s L.
Este prădătorul cel mai activ al gîn
dacilor de scoarţă ai răşinoaselor. Larvele de Th. formicariu.s sînt foarte
frecvente în galeriile speciilor de Blastophagus, Hylastes, Polygraphus,
Pityogenes, fps, Pityokteines (C e i a n u, 1 9 7 1 ; I s t r a t e, 1 973) . Printre
prădătorii nespecifici găsiţi în galeriile de Dendroctonus micans larvele
acestui clerid au fost găsite sporadic (Valea Putnei, Obcina, 23.V. 1 96 7
- 2 larve ; V. Putnei, 27.IV. 1 968 ·
1 larvă ; V. PutQ.ei, Obcina, 25.VII.
1 969 - 1 larvă ; Runc-Pojorîta, l l .IX.1 9 70 - 6 larve) (fig. 1). I n ţară
este larg răspîndit. Observaţii asupra acestei specii au fost făcute de
autorii prezentei lucrări (I s t r a t e şi C e i a n u, 1 976) .
-

-

Fig. 1. Larve d e insecte pră
dătoare în galerii de D. mi
cans.
a. larvă de Th. formicarius
b. larvă de Rh. grandis
c. larvă de Lonchaea sp.
d . larvă de D. micans (original)
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Thanasimus rupifes B rahm. - Este mai rar decît specia precedentă.
Un adult de Th. rufipes a fost observat într-o galerie părăsită de D.
micans (V. Putnei, 26.V.1 969). S emn alat în ţară din Carpaţii Meridionali
(P e t r i, 1 9 1 2) prezenţa acestui clerid a fost stabilită de noi şi în nordul
Carpaţilor Orientali. Modul de viaţă este asemănător cu cel cunoscut l a
Th. formicarius.
Epuraea laeviuscula Gyll. - Este o specie legată ecologie de Try
podendron lineatum 01. (S a a 1 a s, 1 9 1 7 ; N u o r t e v a, 1 956). A fost
observată într:.. o galerie părăsită de D. micans, pe un arbore atacat şi
de T. lineatum (Pojorita, 26.IX.1 962 - 2 adulţi). Aceşti gîndaci erau
probabil adăpostiţi pentru iernare în galeria de D. micans. Specia a fost
semnalată numai în Carpaţii Meridionali (P e t r i, 1 9 1 2).
Glischrochilus quadripunctatus L. (fig. 2). Specie facultativ prădă
toare, G. quadripunctatus, este menţionat pe ră·şinoase atît în galeriile

de scolitide cit şi în cele de cerambicide şi curculionide. Un adult a fost
găsit într-o galerie de D. micans (V. Putnei, Obcina, 1 0.VU . 1 970). 1n
ţară specia este semnalată dintr-o serie de puncte si tuate în Carpaţii
Meridionali, precum şi din munţii Rodnei (P e t r i, 1 9 1 2) . Larvele şi
adulţii se hrănesc cu ouă şi larve de insecte de tulpină dar şi cu seva
fermentată care se scurge din rănile arborilor.
Pityophagus ferrugineus L. (fig 3). - Prădător frecvent în galeriile
speciilor de Hylastes (H. ater Payk. , H. cuniculariu.s Er.), dar întîlnit şi

Fig. 2. Adult de Glischrochilus quadripuncta
tus L. (original)

Fig. 3. Adult de Pityophagus fer
rugineus L. (original)
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l' ig. 4.

a,

b.

--

Adult M şi

larve (b) de

Rhizophagus grandis (Gyll.) (originai).

în galerii de Hylurgops, Dryocoetes, lps şi Hylobius, P. ferrugineus este
semnalat la noi pentru prima dată în galerii de D. micans (Cimpulung
Mold., Cocora, 1 2.IV. 1 9 G 9
1 exemplar şi 3 1 .V. 1 969 - 1 exemplar).
Preferinţele prădătorului pentru speciile de Hylastes, Hylurgops, Dryo
coetes, se explică prin higrofilia lui accentuată ce caracterizează şi gaz
dele lui. I n galeriile de D. micans, care se instalează în arbori fără simp
tome exterioare de slăbire, se menţine o umiditc!'te foarte ridicată, ceea
ce poate .favoriza localizarea a.cestui prădător.
Rhizophagus grandis Gyll. (fig. 4, 2, 6). - Specie nouă pentru fauna
ţării. Este singurul prădător specializat, legat trofic de D. micans. Foarte
frecvent în galeriile acestui dăunător. I ntre anii 1 967-1 971 am colec tat
644 larve şi adulţi de Rh. grandis în 56 de probe proveni te din numeroase
puncte din raza ocolului silvic Pojorîta (I s t r a t e, 1 9 73). Prezenţa pră
dătorului a fost stabilită de noi în 4 7,60/o din 1 24 galerii examinate. !n
arealul natural al dăunătorului, Rh. grandis este considerat drept facto
rul limitativ principal al acestuia (P f e f f e r, 1 955). Rezultatele cerce-
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tărilor asupra prădătorului î n nordul Carpaţilor Orientali sînt sinteti
zate într-o •altă lucrare (I s t r a t e şi C e i a n u, 1 9 76).
Rhizophagus dispar Payk. (fig. 5) - Prădătorul a fost prezent în
4D/o din galeriile de D micans {)Xaminate în raza ocolului silvic Pojorita
(Timiş, 4.V. 1 962 - 2 ă' d" 3 �'? Bodea, 1 7.X. 1 969 - 1 O' ; V. Putnei 26.IX.
1 969 - 3 O'd' ,3 '? '? ; 26.V. 1 9 70 - 1 O' ,2 �<( ; 3 1 .V . 1 9 70 - 1 d") (I s t r a t e.
1 973).
In ţară este semnalat din Carpaţii Meridionali, Apuseni (Detunata)
şi munţii Rodnei. Este menţionat şi în galeriile altor specii de scolitide
ale răşinoaselor - genurile Blastophagus, Hylurgops, Polygraphus,
Crypturgus, Phthorophloeus, Dryocoetes, Trypodendron, Ips, Pityogenes,
Orlhotomicus, precum şi la unele specii ce atacă foioasele - Scolytus
ratzeburgi Jans., Xyleborus dispar F., X. saxeseni Ratz. (C e i ia· n u, 1 971).
A fost găsit şi în galerii de Pissodes şi Elateroides. In galeriile de D.
micans adulţii acestei specii s-au colectat împreună cu Rh. grandis,
Nudobius lentus şi larve de Raphidia. Rh. dispar este un prădător activ.
In laborator un adult distruge zilnic, în medie 2,14 ouă de Hylurgops
palliatus Gyll. (N u o r t e v a, 1 956).
Hypophloeus linearis F. - Frecventă în galeriile de Pityogenes
chalcographus, această specie a fost colectată o singură dată din gale
riile de D. micans (V. Putnei, Obcina, 30.V. 1 968
1 ex.). Elste semna
lată din Carpaţii Meridionali (P e t r i, 1 9 1 2). H. linearis este oofog şi
necrofag întîlnit în galerii de scolitide din genurile Blastophagus, Poly
graphus, Pityophthorus, Pityogenes, Ips, Orthotomicus (C e i a n u , 1 9 7 1 ) .
U n gîndac poate -consuma în medie între 0,8-1,8 ouă de P. chalcographus
pe zi ; în acelaş timp în l aborator gîndacii se pot menţine vii pînă la
4 săptămîni dia că li se oferă scolitide moarte.
Raphidia flavipes Stein. şi Raphidia notata F. (fig. 6). Deşi scolito
fagia speciilor de Raphidia este contestată de unii autori (W i c h m a n n,
1 937), prezenţa constantă a larvelor acestora în galeriile gîndacilor de
scoarţă denotă existenţa unei legături trofice cu aceşti dăunători. De-

Fig. 5

-

Adult de Rhizophagus dispar Payk. (original).
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altfel numeroşi autori (E s c h e r i c h, 1 923 ; Z i n o v i e v,
1 957 ;
C e i a n u, 1 9 7 1 , H a r i t o n o v a, 1 9 7 2 ; G h i r i ţ, 1 9 75 şi alţii) consi
deră că larvele de Raphidia d istrug ouăle sau larvele gîndacilor de scoarţă

Fig. 6

-

Larvă de Raphidia sp. (original).

Noi am găsit frecvent larve de Raphidia în galerii de D. micans. Din
acestea am obţinut adulţi în laborator (det. dr. B. K i s, Cluj).
Materialele noastre au fost colectate după cum urmează : Raphidia
flavipes Stein - Pojorîta-Runc, 23.VI . 1 969 - l o" ; V. Putnei, 1 6.Vll.
1968 - 1 <.i? ; Cocoara, 3.VI . 1969 - 2 <.i?<.i? şi 15.VI . 1970 - 1 <.i? ; Rarău
Raphidia notata F. - Valea Putnei, Obcina, 2 1 .VI. 1 972 - 2 <.i? <.i? .
Ambele specii sînt menţionate în ţară în su-dul Transilvaniei (K i s
şi S t a m p, 1 964).
Xylosciara sp. - Comune sub scoarţa macerată şi umedă a arbo
rilor doborîţi, larvele saprofage de sciaride se întîlnesc în mod frecvent
şi în galeriile părăsite de gîndacii de scoarţă. I ntr-o galerie de D. micans
de la baza unei tulpini de molid (Timiş. V. 1969) am colectat 22 larve
de Xylosciara. Ele erau localizate în partea inferioară a galeriei famili
ale părăsită de larvele de D. micans care se găseau în partea ei supe
rioară.
Winnertzia sp. - Larvele albe-gălbui ale cecidomiidelor din acest
gen au fost colectate într-o galerie părăsită de D. micans.
Sylvicola sp. - Două larve aparţinînd acestui gen din fam. Aniso
podidae au fost colectate intr-o galerie cu pupe şi adulţi nemraturaţi de
D. micans. Larvele sînt saprofage şi nu au nici un rol în limitarea popu
laţiilor dăunătorului.
Xylophagus compeditus Wd. (fig. 7)
Larvele prădătoare şi necro
fage ale acestei specii se întîlnesc frecvent în galeriile de scolilide din
genurile Blastophagus, Hylurgops, Polygraphlls, Dryocoetes, Jps precum
şi în galeriile de Cerambycidae şi Lymexylonidae. Larve de X. compe
ditus au fost găsite în galerii familiale de D. micans (Timiş, 9.VII. 1 9 70).
Determinarea s-a făcut după K r i v o ş e i n a şi M a m a e v ( 1 967). I n
experienţe de laborator, o larvă ajunsă la dezvoltarea completă a con
sumat zilnic în medie 0,8 larve mari de I. typographus (C e i a n u 1 971)
-
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X. compeditus este prima specie din familia Xylophagidae menţionată
ca prădătoare lra D. micans.
.
Pachygaster minutissima Zett. - Considerate necrosaprofage şi
facultativ prădătoare, larvele, cu aspect caracteristic, ale acestei specii
de stratiomyid au fost colectate o singură dată dintr-o galerie de D.
micans localizată pe o rădăcină de molid (Cocoara, IV. 1968
5 larve
din care s-au obţinut 2 adulţi). Noi am obţinut adulţi <le P. minutissima
şi din galerii de fps typog1·aphus şi Pityokteines curvidens. Larrvele
acestui dipter sînt menţionate din galerii de Hylurgops, Polygraphus,
Crypturgus şi Jps.
Mede tera sp. (fig. 8)
Larvele acestui dipter sînt prădătoare în
galeriile de gindaci de scoarţă. !n galeriile de D. micans am găsit larve
de Medetera numai în două probe (V. Putnei - Obcina, 1 0.VIII.1 969;
Runc 24.VIII.1 972).
Cheilosia morio Zett. - Larva acestui sirfid se dezvoltă în scurge
rile de răşină de pe tulpinile rănite. Aceste scurgeri de răşină atrag
şi femelele de D. micans care se instalează în imediata lor apropiere.
-

-

Fig. 7

-

Fig. 8

Larvă de Xylophagus sp. (original).

-

Larve de Medetera sp. (original).
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Cu ocazia luării probelor noastre am colectat. în răşina moale scursă
în galerie - 3 larve de Ch. morio. Datorită
aspectului
caracteristic
identificarea lor nu prezintă greutăţi. Fără îndoială că aceste larve nu
sînt zoofage ci fitofage (în mod obişnuit se găsesc în afara galeriilor de
insecte).
Chyliza fuscipennis R.-D. - Larvele caracteristice ale acestui psi
lid, cu două cirlige negre pe scleritul anal, au fost găsite o singură dată
într-o galerie de D. micans (Rodna, Mării, 1 5.IX.1 971). In creşteri de
laborator s-au obţinut 2 adulţi. Este fitofagă, dezvoltîndu-se asemănă
tor cu specia precedentă.
Palloptera usta Mg. - Larvele acestui dipter sint foarte comune în
galeriile multor specii de gîndaci de scoarţă ai răşinoaselor. fo galeriile
de D. micans printre larvele de Lonchaea sp. ,s-au găsit şi cîteva larve
de P. usta (V. Putnei - Obcina, V.1 972) . Determinarea s-a făcut după 3
adulţi obţinuţi în creşteri. Larvele sint prădătoare şi probabil, saprofage.
Lonchaea sp. - Larve de Lonchaeidae au fost găsite izolat în gale
riile de D. micans (Runc, 24.VIII.1972) (fig. 1, c). Speciile de Lonchaea
care se dezvoltă în galeriile de scolitide sînt considerate prădătoare. In
condiţii de laborator (H a r i t o n o v a, 1 972), s-a stabilit că 4 larve de
Lonchaea au consumat în mai pu\in de o oră 3 pupe de Ips sexdentatus
Boern.
Phaonia sp. - Larvele unor d i ptere din genul Phaonia (Ph. gobertii
Mik. şi alte specii) sînt menţionate ca prădătoare la gîndacii de scoarţă.
In galeriile de D. micans am găsit într-un singur caz 3 larve aparţinînd
acestui gen (V. Putnei, V.1972).

Discuţii şi concluzii
Printre speciile de insecte menţionate în galeriile de D. micans <>
importanţă în limitarea dăunătorului pot avea numai cele ce se dez
voltă în galeriile populate. Insectele găsite
în galeriile părăsite sînt
saprofage, detritofage, necrofage, micetofage, rezinicole sau adăpostite
în mod întimplător.
Dintre insectele entomofage, în galeriile de D. micans se intîlnesc
reprezentanţii majorităţii grupelor legate de biotopul subcortical al răşi
noaselor. Aceste insecte sînt adaptate însă în mare măsură la viaţa în
galeriile speciilor de scolitide ce formează colonii pe arbori izolaţi sau
în pilcuri (de ex. Ips typographus, Blastophagus . piniperda etc.). Aceşti
arbori infestaţi de populaţii mari
de scolitide devin atria'Ctivi pentru
insectele scolitofile şi scolitofage. Atracţia este determinată de capaci
tatea unor specii de insecte de a reacţiona pozitiv la substanţele cu rol
de agregare emise de gindacii de scoarţă instalaţi în masă pe acelaşi
arbore, de abundenţa hranei, sub forma di.feritelor stadii de dezvoltare
ale scolitidelor, precum şi de adăpostul oferit de galeriile acestora.
In cazul lµi D. micans, specie negregară caracterizată prin instalări
individuale, izolate, pe arbori fără simptome exterioare de slăbire, sursa
de atracţie a entomofagilor este probabil mult mai slabă. De aici şi găsi
rea sporadică în galeriile acestui gindac de scoarţă, a unor specii care
sînt în mod curent, comune în galeriile scolitidelor gregare. Este evihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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dent că galeriile d e D . micans reprezintă o nişă ecologică insuficient
valorificată de majoritatea insectelor scolitofage. Acest fapt a permis
specializarea înaintată a unei singure specii prădătoare - Rhizophagus
grandis Gyll. - legată biologic exclusiv de D. micans. Prezenţa lui în
aproape 50o;0 din galeriile analizate şi lipsa totală din galeriile altor
scolitide, indică stabilitatea legăturii acestui entomofag cu prada sa.
In ceea ce priveşte alte specii cunoscute ca prădătoare la scolitide
şi observate de noi, printre cele ce pot contribui la limitarea populaţiilor
dăunătorului în stadiile preimaginale, menţionăm hemipterul Scolopos
celis pulchella Zett., coleopterele Nudobius lentus Grav., Thanasimus
formicarius L., Th. rufipes Brahm., Pityophagus ferrugineus L., Rhizo
phagus dispatr Payk., dipterele Xylophagus compeditus Wd., Medetera
sp., Lonchaea sp.
Celelalte specii găsite la noi în galerii au o importanţă re
dusă, fiind facultativ scolitofage sau specializate pentru alte specii
(Phloeonomus pusillus Grav., Phloeopora testacea Mnnh., Epuraea lae
viuscula Gyll., Glischrochilus quadripunctatus L., Hypophloeus linearis
F., Raphidia flavipes Stein., Raphidia notata F., Pachygaster minutis
sima Zett., Palloptera usta Mg., Phaonia sp.). Alte specii sînt sapromi
cetoface (Xylosciara sp. , Winnertzia sp. Sylvicola sp.) sau rezinicole
(Cheilosia morio Zett., Chyliza fuscipennis R.-D.
OBSERVATIONS SUR LES ENTOMOPHAGES DU
DENDROCTONUS MICANS KUG. (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE)
DANS LES CARPATHES ORIENTALES
R e s u m e
Par nos recherc he s effectuees dans le nord des Carphates Orientales, con
cernant l'entomofaune des niches familiales de Dendroctonus micans Kug., on a
identifie 25 especes d'insectes, doni 12 sont mentionnees pour la premiere fo1s
dans ces galeries.
II faut souligner que Rhizophagus grandis Gyll. (signale pour la premiere fois
dans la faune de Roumanie) est le seul ravageur qui puisse contrOler le niveau
numerique des populations du nuisible.
Un role plus reduit dans la li mitation biologique de D. micans ont les rava
geurs specialises pour les Scolytides gregaires : ScoloposceUs pulchella L., Thana 
simus rufipes Payk., Pityophagus ferrugineus L., Rhizophagus dispar Payk., Xylo
phagus compeditus Wd., Mcdetera sp., Lonchaea sp.
Un nombre d'autres especes (ra\'ageurs facultatifs, sapromicetophages, res1nicoles) n'a pas d"imporumce pour la limitaiion du nuisible.
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OBSERVAŢII ASUPRA PRINCIPALILOR PRADATORI
AI GINDACULUI DE SCOARŢA DENDROCTONUS MICANS KUG.
lN NORDUL CARPAŢILOR ORIENTALI
GEORGE ISTRATE şi IGOR CEIANU

Printre prădătorii gin-dacului de scoarţă D. micans se remarcă două
specii de coleoptere
Rhizophagus grandis Gyll. (Rhizophagidae) şi
Thanasimus formicarius (L.) (Cleridae) - care au un rol important în
limitarea acestui dăunător. In cadrul cercetărilor asupra lui D. micans,
intreprinse în cea mai mare parte
în raza oe. silvic Pojorîta (jud.
Suceava), s-au colectat materiale şi s-au făcut unele observaţii şi expe
rimentări ce a.duc elemente noi la cunoaşterea bionomiei, ecologiei şi
eficienţei acestor prădători.
-

Rhizophagus grandis Gyll.
�te un prădător specializat, legat biologic de D. micans (fig. 1).
A fost găsit de noi în 59 (47,6o;0) din cele 1 24 galerii familiale de D.
micans examinate.
Materi-alul colectat este reprezentat prin 645 exemplare, (302 adulţi,
342 larve şi 1 pupă).
Arealul natural al speciei cuprinde Europa Centrală şi de Nord
(N u n b e r g, 1 967). Este o specie nesemnalată pină în prezent în
România.
Se dezvoltă în galerii de D. micans şi numai întîmplător în galeriile
altor specii de scolitide (W e b e r, 1902 ; K 1 e i n e, 1 909 ; S a a 1 a s, 1 9 1 7 ;
1 923 ; B ai l a z y
şi
M i c h a l s k i, 1 960 ; N u o r t e v a, 1 9 6 1 , 1 963 ;
B a 1 a z y, 1 966).
Specializarea îngustă a lui Rh. grandis şi prezenţa lui constantă în
galeriile de D. micans au atras atenţia entomologilor forestieri cu ocazia
înmulţirilor în masă ale dăunătorului în Europa Occidentală (B e r g
m i 1 1 e r, 1 903 ; E l t o n, 1 950 ; F r a n c k e-G r o s rn a n n, 1 952) şi în
Caucaz, unde a fost introdus artificial după ce D. micans, introdus şi
el din alte regiuni, s-a înmulţit în masă.
Cu privire la eficienţa acestui prădător, literatura furnizează o serie
de date interesante. Astfel B e r g m i 1 1 e r (1903) arată că a găsit nume
roase familii de D. micans total distruse de larvele sau adulţii de Rh.
grandis. P f e f f e r (1955) consideră că Rh. grandis este factorul care
limitează înmulţirea dăunătorului în pădurile naturale de molid din
arealul lui iniţial. O apreciere a rolului pozitiv al prădătorului o găsim
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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şi la cercetătorii gruz1ru (K o b a c h i d z e, 1964 ; K o b a c h i d z e ş i
S u p a t a ş v i 1 i, 1 967).
Toate acestea au determinat cereetări aprofundate asupra biologiei
şi ecologiei insectei în vederea folosirii ei în combaterea biologică a lui
D. micans.
Intr-adevăr, Rh. grandis prezintă o serie <le calităţi necesare unui
entomofag, bine adaptat la prada sa· (K o b a c h i d z e 1 965) :
- arealul lui natural coincide cu areaJ.ul natural al lui D. micans ;
- este monofag specializat pentru D. micans ;
- este un prădător care-şi însoţeşte întotdeauna prada în galeriile
ei şi-i at.acă progenitura ;
- se dezvoltă într-un timp mai scurt şi populaţia lui creşte mai
repede decît cea de D. micans ;
- devine şi rămîne activ la temperaturi mai joase (1 1 -l 2°C) decit
prada sa (1 6-l 7°C), perioada de activitate fiind mai lungă decît
a pra-:lei ;
- nu are duşmani naturali î n tot arealul său.
Semnalarea de către noi a speciei Rh. grandis, pentru prima dată
în fauna României, precum şi calităţile sale de entomofag bine adaptat
la prada sa, ne-au determinat să-i acordăm o atenţie deosebită.
Observaţiile noastre asupra acestui prădător s-au referit la dezvol
tare, comportamentul gîndacilor şi hrănirea larvelor. In cele oe urmează
prezentăm aceste observaţii.
Faptul că la sfîrşitul lunii octombrie am găsit laTve de vîrste mij
locii şi mari, precum şi adulţi, arată că hibemiarea are loc în aceste
stadii de dezvoltare. Nu am găsit în galerii pupe hibernante, dar este
posibil ca hibernarea să a.ibă loc şi în acest stadiu. Larvele se împupează
rar în galeriile de D. micans (în decursul cercetărilor a fost găsită o

Fig. 1 . a. Larvă de Rhizophagus grandis Gucl.
în galerie cu larve de D. micans Kug. (b.)
(original}.
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singură pupă în galerie) ; larvele complet dezvoltate părăses c galeria
şi se împupează în litieră sau în sol.
Insectele devin active pe la sfîrşitul lunii aprilie - au fost găsiţi
1 9 adulţi activi la 27.IV.71 la o altitudine de cca 850 m (V. Putnei,
Runc). Larvele îşi continuă d ezvoltarea şi atacă larvele de D. micans,
încă inactive în această perioadă. Primii 4 adulţi tineri (deschişi la
culoare) proveniţi din larvele hibernate au fost observaţi
în a doua
jumătate a lunii iunie (Cocoara, 1 7.VI . 1 969). Aduşi în laborator împre
ună cu o porţiune de rădăcină atacată, ei şi-au căpătat culoarea nor
ma·lă, brună-roşcată, peste 7-8 zile, timp în care s-au hrănit cu ouă
şi larve tinere de D. micans. La 28.VI au fost observate primele ouă
depuse de Rh. grandis. Ouăle sîn t transparente, albicioase şi au dimen
siuni de 0,9 x 0,3 mm . In curs de 6 zile cele două femele au depus 62
de ouă, împrăştiate în rumegl..L'?u l din galerie. Primele larve au eclozat
la 9.VII. Ele au trăit timp de 1 0 zile. au năpirlit odată, însă nu şi-au
putut continua dezvoltarea din cauza imposibilităţii de a menţine umi
ditatea necesară în condiţii de laborator, din acelaşi motiv au murit şi
larvele de D. mica:ns.
Pe baza materialului colectat se constată că în natură se găsesc
larve mici şi mijlocii şi la sfîrşitul lunii august (Valea Putnei, 30.VIII.
1 969). provenite probabil de la populaţia tinără ce apare în lunile iunie
-iulie (la 25.VII.1 969 s-a găsit în galerie, o pupă aparţinind acestei
„tulpini" şi care se dezvoltă din adulţii hibernanţi). Este puţin probabil
ca insectele ce apar din ouăle depuse în lunile august-septembrie şi
fac parte din această „tulpină" să-şi încheie dezvoltarea pină la răcirea
vremii şi să hiberneze ca adulţi. Din observaţiile noastre reiese urmă
toarea schemă de dezvoltare a prădătorului (tabelul 1 ).
Fenologia dezvoltirii prldltorului Rhfzophagus grandis Gyll.

Tabelul
Tulpina

II

III

IV

V

LLL

LLL

LLL

LLL

I

LLL

p

VI

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

00

LLL

li.

=

X

XI

XII

AAA
00

LLL

LLL
p

L

ppp

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

00

LLL

p

pp

AAA

00

A

lX

L-

PP-AA

o

I.

VIII

VII

nr.

adult ; O

==

ouă ; L

o

=

LLL
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Larvă ; P
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Insectele ce iernează ca larve se împupează la sfîrşitul lunii mai
şi iunie, iar adulţii apar la sfîrşitul lunii iunie şi î n iulie ; · din ouăle
depuse de aceşti gîndaci se dezvoltă o geneI'aţie pînă lai începutul lunii
septembrie. Gîndacii din această generaţie hibernează şi depun ouă în
anul următor. Dezvoltarea în al doilea an duce la o apariţie mai tim
purie a a<lulţilor (în cursul lunii august) ; aceştia depun ouă iar larvele
apărute din ele nu reuşesc să-şi încheie <lrezvoltarea pînă la răcirea
vremii şi hibernează. Este posibil ca şi o parte din gîndacii apăruţi în
luna august să hiberneze. In continuare ciclul se repetă începînd cu
încheierea dezvoltării larvelor primăvara.
Prin urmare în natură coexistă două „ tulpini" de Rh. grandis, un�
care iernează în stadiul de larvă şi alta care iernează în stadiul de
adult (posibil şi pupă). Prezenţa lor simultană face ca în galerii să se
găsească în permanenţă larve şi a.d ulţi. Această decalare în dezvoltare
urmează dezvoltarea lui D. micans şi este încă o dovadă a adaptării
biologiei pră".iătorului la biologia pradei sale. In acest mod este asigu
rată în pennianenţă atît hrana adulţilor (ouă şi larve tinere) cît şi hrana
larvelor de Rh. grandis (larve mari, pupe şi adulţi imaturi de D. micans).
Pe de altă parte se constată că în Nordul Carpaţilor Orientali Rh.
grandis are o generaţie şi jumătate pe an.
Specializarea înaintată pentru prada sa şi monofagia lui Rh. gran
dis arată, în acelaşi timp, că între cei doi pcm-teneri biologici s-a creat
un echilibru ce nu permite distrugerea completă a pradei, care ar duce
în mod fatal la dispariţia prădătorului monofag. In aceasta constă greu
tatea de a obţine o limitare puternică a dăunătorului cu ajutorul lui

Rh. grandis.

O încercare '.ie utilizare a prădătorului ca agent biologic limitativ
a fost întreprinsă în focarele de D. micans din Gruzia în care dăunăto
rul a fost introdus probabil după al doilea război mondial şi depistat
în anul 1 956. In noul său areal D. micans nu avea duşmani naturali.

Fig. 2. a, b, c, d. Larve de Dendroctonus micans
Kug. şi prădătorii acestuia ; a. larve d<! D. micans ;
b. larvă de Th. formica·rius. c. larve de Rh. grandis.
d. larve de Lonchaer sp.
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Rezultatele nemulţwnitoare obţinute prin aplicarea mijloacelor sil
viculturale {extragerea arborilor infestaţi) şi chimice, au îndemnat pe
specialişti să încerce aplicarea metodei biologice. S-a contat pe obţine
rea unui efect bun, cunoscindu-se că în alte regiuni de pe glob intro
ducerea entomofagilor într-un areal nou al dăunătorului, a dat în gene
ral rezultate pozitive.
Dat fiind faptul că acţiunea în treprinsă este
fără precedent în
combaterea biologică a unor dăunători forestieri, relatăm mai jos prin
cipalele ei etape. {K o b a c h i d z e, 1965 ; K o b a c h i d z e şi S u p a
t a ş v i 1 i , 1 967 ; K o b a c h i d z e i;i col., 1 968).
Prima introducere de Rh. grandis s-a făcut la 24.IX.1963 cu 23
adulţi şi 56 larve de stadii diferite colectate în Cehoslovacia de la altj.
tudini variind între 700-1 300 m . Aceste insecte au fost introduse în
galerii de D. micans de pe 5 arbori din Cheile Borjomi (Ţ a g v e r i) ;
ulterior, intre anii 1 964-1966, s-au mai introdus prădători din Ceho
slovacia, Letonia, Bielorusia, regiunile Moscova şi Leningrad - în total
427 adulţi şi 1 529 larve. Prima introducere a prădătorului din Ceho
slovacia s-a făcut cu succes, insectele au hibernat fără pierderi şi la
sfirşitul lunii iunie 1964 s-au obţinut primii gîndaci care s-au dezvoltat
în arealul nou. S-au colectat 950 adulţi şi larve care s-au introdus în
arborete de molid atacate situate la altitudini intre 1 000-1 700 m. In
anul 1965 însă s-a constatat o mortalitate în masă a prădătorului {se
presupune că în urma gerului de -1 3,6° survenit la începutul lunii
aprilie, după ce insectele au devenit active).
Cercetările de laborator {K o b a c h i d z e şi col., 1 968) au arătat
că la o temperatură medie a aerului de 22,2°C şi o umiditate relativă
de 65-850/o. ciclul complet de dezvoltare se ;desfăşoară în medie, în
60 de zile. Fecunditatea medie a speciei este de 228 ouă iar raportul
sexelor foarte apropiat de 1. Aceasta permite, după cum arată autorii
menţionaţi, o creştere în laborator, în perioada de iarnă (octombrie aprilie), a trei generaţii complete de Rh. grandis cu scopul lansării în
natură. Cercetările privind creşterea artificială a lui Rh. grandis au
condus la elaborarea metodei de lucTu. In prezent în Gruzia funcţio
nează cca 20 laboratoare în care se creşte artificial acest prădător pen
tru introducerea lui în păduri în fiecare primăvară, după trecerea peri
oadei gerurilor tîrzii . Se consideră că acţiunea via putea fi dusă la bun
sfîrşit prin continuarea introducerilor de Rh. grandis atît din alte zone
ale U.R.S.S. cit şi din estul, centrul şi vestul Europei, în vederea obţi
nerii unei aclimatizări totale a entomofagului în diverse zone altitudi
nale din noul areal al lui D. m icans De asemenea, pe lingă extinderea
lucrărilor de creşteri artificiale în vederea „inundării" focarelor de D.
micans cu prădători se recomandă şi luarea unor măsuri de protecţie
a arborilor infestaţi artificial cu Rh. grandis (prin învelirea bazei tulpi
nilor cu folii de polietilenă pc timpul sezonului rece). In -acelaşi timp
se consideră că Rh. grandis nu este un factor limitativ eficient în peri
oada de erupţie prelungită a gradaţiei de D. micans ; efectul economic
aşteptat poate fi obţinut numai în populaţii „normale" ale dăunătorului
în care prădătorul poate deveni un factor activ de reglare.
.
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Thanasimus forniicarius L.
Th. formicarius este unul dintre prădătorii cei mai frecvenţi ai
scolitidelor şi, în general, este prezent în toate focarele de înmulţire
a acestora. Bionomia şi ecologia lui sînt destul de bine studiate (E c k s
t e i n, 1 92 1 ; G a u s s, 1 954 ; V o r o n ţ o v şi H a r i t o n o v a, 1 971).
Intr-o serie de lucrări sînt prezentate date originale privind aspecte de
ecologie şi eficienţă în distrugerea gindacilor de scoarţă (S a a 1 a s, 1 9 1 7 ;
E s c h e r i c h,
1 923 ; S c h i m i t s c h e k,
1931 ; T h a 1 e n h o r s t,
1 949 ; P a 1 m , 1 951 ; N u o r te v a, 1 956 ; C h a r a r a s, 1 962 ; C e i a n u,
1971 ; H a r i t o n o v a, 1 972 ; I s t r a t e, 1 973 ; G h i r i ţ, 1 975).
Th. formicarius a mai fost menţionat ca prădător al lui D. micans
{E 1 t o n, 1 950 ; F r a n c k e-G r o s m a n n, 1 952 ; K o b a c h i d z e şi
K r a v e i ş v i l i, 1 969 ; K o b a c h i d z e şi col., 1971 ; I s t r a t e, 1 9 73 ;
M u h a ş a v r i a şi col., 1 973).
Caracterizat printr-o valenţă ecologică mai
largă, prădătorul nu
manifestă o legătură trofică stabilă cu D. micans. In cercetările noas
tre am găsit în 10 cazuri larve de Th. formicarius şi într-un singur caz
adulţi - în galerii de D. micans.
In cele ce urmează prezentăm
observaţiile noastre asupra acestei specii.
Hibernarea insectei are loc în stadiul de larvă şi adult. Astfel, în
galeriile de D. micans, am găsit larve în lunile septembrie, octombrie,
ianuarie şi aprilie (fig. 2). Adulţi hibernanţi am colectat sub scoarţa
arborilor părăsiţi de Ips typographus L. Apariţia a dulţilor din adăpos
turile de iernare are loc în primele zile calde ale primăverii, spre sfîr
şitul lunii aprilie. Ei devin foarte activi în cursul lunii mai, în perioada
de zbor a principalilor gîndaci de scoarţă ai molidului
I. typographus,
I. amitinus şi Pityogenes chalcographus.
Urmărirea activităţii adulţilor de Th. formicarius, prin numărarea
din 2 în 2 ore a gîndacilor de pe 5 arbori cursa se prezintă în tabelul 2 .
-

-

Observaţii asupra activitiţii adulţilor de Thanasimus formicarius L.
în cursul unei zile (Valea Putnei - Obcina, 19.V.1971)

Tabelul
Ora

8
10
12
14
16
18

tD

12,3
18,0
2 1 ,5
22,0
2 1,0
16,5

Total . . . . . . .

nr.

2

Nr. de gîndaci pc arborele . . . . . observaţi într-un mit.

3
4
8

2
I
5
4
1
2
11

3
1
2
9
3
2
6

4
o
2
5
2
o
10

5
1
5
5
2
l
9

28

24

23

19

23

1
2
4

7

Media
1,0
3,6
6,4
2,2
1 ,8
8,8
23,4

Din datele prezentate rezultă o creştere a activităţii către amiază ,
urmată de o scădere a acesteia în orele următoare şi o intensificare :i
ei către seară.
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Cantitatea de hrană consumată de adulţii de Th. formicarius a fost
determinată prin creşterea lor în laborator. Timp de 5 zile am oferit
unui adult al prădătorului cite un gindac viu de D. micans.
In primele două zile Th. fomucarius a consumat total hrana ofe
rită, în a treia zi şi a patra zi a omorît prada însă a consumat-o parţial,
iar în a cincea zi a omorit-o lăsînd-o aproape neconsumată. Prădătorul
se hrăneşte numai cu insecte vii - atît gîndacii cit şi larvele oferite
de noi, imediat după ce au fost omorîte cu eter, nu erau atinse. In lipsa
hranei, la gîndacii ţinuţi împreună în captivitate apa.re canibalismul.
Primele împerecheri le-am observat la 13.V. 1 9 7 1 pe tulpinile arbo
rilor cursă (Valea-Putnei, temperatura la ora 1 4 - 21 ,5°C). Ouăle sînt
depuse în crăpăturile scoarţei cite unul sau în grămezi mici de 4-5
bucăţi. Ele sînt albicioase de formă alungit-ovală (2,3 x 0,8 mm).
Fecunditatea femelelor atinge, după E s c h e r i c h (1 923), 20-30
ouă. Perioada de depunere a ouălor care începe pe la mijlocul lunii mai
(prima observaţie la 19.V.1970) continuă şi în luna iunie (ultima obser
vaţie la 22.VI . 1 971). I n cursul lunii iunie gîndacii devin din ce în ce
mai rari, iar în iulie aproape că nu se mai întîlnesc.
In cursul lunii iunie (a doua jumătate) larvele tinere de Th. formi
carius sînt foarte frecvente în galeriile gîndacilor de scoarţă. In a doua
jumătate a verii (5-10.VIII. 1 970) am observat larve de stadii foarte
diferite în galerii parţial părăsite de Ips typogra.phus L. (fig. 2).
Larvele sînt colorate roz sau roz-violaceu , au capul turtit dorso
ventral, un tergit bine chitinizat pe protorace şi cite două plăci chitini
zate mai mici pe meso şi metatorace, ultimul segment abdominal cu
urogomfii sub forma a doi dinţi recurbaţi în sus, avînd o bază comună
bine sclerotizată. Ele trec prin patru stadii şi la sfirşitul dezvoltării au
1 5-17 mm lungime.
Primele pupe apar la sfîrişitul lunii iulie (28.VII. 1 969 - Valea
Putnei). Impuparea are loc într-o cămăruţă ovală săpată în grosimea
scoarţei, de 1 0-1 1 x 5,5 mm . O mare parte din larve se impupează în
anul următor. Pentru hibernare ele coboară de pe arborii infestaţi în
picioare la baza acestora şi se adăpostesc în rumeguş sau în galeriile
părăsite de gindacii de scoarţă. Tot aici, precum şi sub solzii de pe
tulpină, se concentrează şi adulţii tineri, apăruţi
toamna (1 1 gindaci
într-o singură galerie, 4.1.1 970 - Bodea).
Printre duşmanii naturali ai prădătorului se cunosc paraziţii Gono
stigmus sp. şi Caenocryptus sp. (Braconidae), precum şi larvele unor
prădători. Un anumit rol în distrugerea prădătorului îl au şi ciocăni
torile care distrug adulţii şi larvele hibernante de Th. formicarius, odată
cu insectele de tulpină. Canibalismul larvar care se observă în cazul
unei densităţi mari a prădătorului, este de asemenea un factor oe reduce
eficienţa lui Th. formicarius.
Activitatea prădătoare deosebit de utilă, a larvelor şi adulţilor aces
tei specii este confirmată prin numeroase observaţii făcute de noi în
focarele de gîndaci de scoarţă ce apar în doborîturile de vin t.
In cazul lui D. micans, pătrunderea larvelor în galerii în perioada
depunerii ouălor, are fără îndoială un efeot deosebit în reducerea popu
laţiei dăunătorului (Valea Putnei - 9.VII.1 969). In schimb rolul lui
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Th. formicarius în distrugerea adulţilor acestui scolitid este neînsemnat,

deoarece adulţii prădătorului îşi caută victimele la suprafaţa arborilor
atacaţi de specii gregare (ex. I. typographus L.) în timp ce D. micans
este caracterizat printr-un gregarism redus şi o perioadă foarte scurtă
de activitate în afara galeriei.

OBSERVATIONS SUR LES PRINCIPAUX RAVAGEURS DU
DENTROCTONUS MICANS KUG. DANS LE NORD
DES CARPHATES ORIENTALES.
R e s u m e
On presente certaincs observations et experimentations concernant la bio
nomie, !'ecologie et l'efficience des insectes Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera,
Rhizophagidae) et Thanasimus Jormicarius L. (Coleoptera, Cleridae) entomophages
du scolytide Dendroctonus micans Kug.
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Interesîndu-ne caracteristicile cantitative ale populaţiilor de heterop
tere semiacvatice, ne-am preocupat şi de posibilitatea colectării de probe
aparţinind familiei Mesoveliidae (Insecta, Heteroptera) în primul rind.
Ţinind seama de felul lor de viaţă epineustonic, găsindu-le pe vegetaţia
emersă, am pornit în căutarea unui mijloc de colectare cantitativă a lor
de la principiul estimării populaţiilor pe unitatea de suprafaţă. In acest
seru; ar corespunde şi un cilindru Gamett-Hunt de exemplu, ori alt tip
de aparat asemănător, cu care se poate lua o probă de pe o suprafaţă
circulară, se poate î nchide şi apoi se pot scoate organismele capturate.
La deschiderea sa însă se poate deteriora un anumit nwnăr de exemplare
şi nu se poate utiliza metoda patratelor, cilindrul avind de fapt după cum
se ştie altă destinaţie. Principiul său de funcţionare ne-a folosit însă la
elaborarea modelului unei capcane cu care să putem colecta organismele
de pe o suprafaţă pătrată. Dispozitivul nostru este compus dintr-un ca
tlru metalic (fig. nr. 1) de alamă, cu laturile (A, B, C, D) de 1 0 cm înăl 
ţime şi 20 cm lungime. La bază are un capac (E), inferior deci, fonnat
dintr-o ramă metalică (e1) mai lată şi o sită (e2} inoxidabilă (sită de
moară}. Acest capac glisează (fig. nr. 2) într-un falţ al cadrului. Acesta
are două din laturi (B şi D} prelungite cu 1 5 cm, necesare menţinerii
capacului în poziţie de funcţionare. De asemenea capacul are şi el pre
lungită latura din spre exterior (socotit montat în cadru} şi marginea în
doită, servind ca miner (e3). Pe latura opusă cad.rW. are şi el miner (a).
Latura capacului din spre minerul cadrului (deci opusă minerului ca
pacului) este ascuţită ca lama unui cuţit, pentru ca la închidere (şi
acesta intră într-un falţ) să poată tăia vegetaţia.
Modul de funcţionare : se prinde capcana de cele două mţnere, unul
al cadrului (a) şi altul al capacului inferior (e3}, se trage capacul pină se
eliberează complet suprafaţa pe care o delimitează cadrul (capacul fiind
susţinut acum de prelungirile celor două laturi ale cadrului), se pune pe
apă pînă la o adîncime de doi-trei centimetri, după care se închide ca
pacul şi se scoate capcana. In interior rămîn organismele vii, împreună
cu o parte din vegetaţie. Acestea se pot scoate ori cu pensa, ori se trece
lntregul conţinut într-un borcan de colectare.
In caz de timp frumos vom folosi capcana contra soarelui ("contre
jour"), de asemenea după intrarea în apă vom aştepta citeva minute
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pentru ca să se refacă caracteristicile calitative şi cantitative ale popu
laţiilor, după care rapid vom pune capcana pe suprafaţa apei.
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Capcană pentru colectarea Mesoveliidelor

Menţionăm că proba luată este valabilă numai pentru organismele
epineustonice, ea neputînd reprezenta cantitativ vegetaţia ori alte grupe
de animale.
Am denumit acest dispozitiv de captură „capcană pentru Mesove
liidae", dar bineînţeles că se pot colecta şi alte heteroptere semiacvatice,
cu excepţia familiei Gerridae mai ales, ori organisme din alte grupe
sistematice, care au şi reprezentanţi cu mod de viaţă epineustonic.
TRAP

FOR

COLLECTING

MESOVELIIDAE (INSECTA,

HETEROPTERA)

Summary

The author describes a trap for collecting epineustonic organisms, especially
for some families of semiaquatic Heteroptera. It is constituted from a metallic
frame (of brass), wich has at basis a silding lid (E), with a sieve of mill (e2). The
trap îs applied on the surface of the water (with the lid drawed until to complete
liberation of the interior surface), until to a depth form 2-3 cm minimum, after
which the trap will he closed, the V<!getation being cuted by the sharp edge of
the !id (opposite to its handle e3). The taken sample îs valid only for the epineus
tonic organisms and it does not represent quantitatively the vegetation or others
animal groups.
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Intrucît literatura de specialitate pare a nu reda nici o modalitate
clară pentru determinarea vîrstei petromizonidelor, noi am căutat să
facem ace?stă determinare pe baza comparării dimensi unilor lungimii
tuturor in::livizilor găsiţi într-o populaţie la un moment dat. In acest
sens am lucrat cu un număr de 501 indivizi recoltaţi dintr-un număr de
8 populaţii în anotimpuri diferite, cărora le-am măsurat lungimea
corpului şi am întocmit pe această bază un grafic în care i-am dispus
în ordinea crescindă a lungimii lor (fig. 1 ). S-a obţinut astfel un grafic
complex ce însumează un număr mare de date : numărul de exemplare
din fiecare populaţie cu care s-a lucrat, dimensiunile lor, creşterea can
ti tativă de la un an la altul, populaţiile cărora aparţin, anotimpul recol
tării, precum şi vîrsta lor.
Din analiza atentă a acestui grafic, pe baza raportului dintre lungi
mea şi numărul indivizilor din fiecare populaţie, avîndu-se în vedere şi
anotimpul căruia îi aparţin, cit şi din experienţele efectuate am putut
stabili că specia E. mariae din bazinele rlurilor Suceava şi Moldova,
trăieşte 5 ani de zile, dintre care 4 ani ca larvă, cca. 9-1 0 luni în sta
diul de preadult şi cca. 2-3 luni sub formă adultă, perioadă in care de
pune ouăle şi apoi moare.
Referindu-ne asupra duratei stadiului larvar al petromizonidelor
putem spune că în general autorii nu sint de aceeaşi părere. Marea lor
majoritate sint de părere că aceasta durează intre 3-6 ani. {O k k e 1b e r g, 1921, 1 922 ; H u b b s, 1 925 ; S c h u 1 t z, 1930 ; I v a n o v a-B e r g,
1931 ; C h a p p u i s, 1 939, A p p 1 e g a t e, 1950 ; H a r d i s t y, 1944,
1 951 ; D e n d y and S c o t t, 1953). G i u s e p p e Z a n a n d r e a (1961).
studiind lampretele din nordul Italiei, arată că acestea trăiesc în stadiul
larvar patru ani şi jumătate.
Din observaţiile efectuate se consideră că în primul an al vieţii lar
vare, indivizii speciei E. mariae ar atinge o lungime medie de cca. 7,6
cm ; în anul al doilea cca. 1 3,3 cm ; în anul al treilea, cca. 1 7,9 om ; iar
în anul al patrulea, cca. 20, 7 cm ; pentru ca in al cincilea an, la sfirşitul
metamorfozei să scadă în lungime pînă la o medie de 1 5,9 cm, cind de
vine adult.
Creşterea cantitativă în lungime, diferă însă de la un an la altul.
Astfel se poate constata că pe măsura înaintării lor în vîrstă, creşterea
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î n lungime capătă o valoare d i n c e în c e m a i mică. I n primul lor an de
viaţă se înregistrează o creştere medie de cca. 7,6 cm ; î n anul al doilea
media este mai mkă - cca. 5, 7 cm ; î n anul al treilea cresc cu cca. 4,6
cm ; pentru ca în al patrulea an să crească doar numai cu 2,8 cm.
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Se observă aşadar că între virstă şi creşterea cantitativă în lungime
de la un an la altul la larvele de E. mariae, există un raport de i nversă
proporţiona.mate.
A 1. G r o s s u şi colaboratorii ( 1 962), făcînd cercetări în apa Vîlsa
nului la începutul lunii aprilie 1 96 1 arată că au găsit larve de 4,2 cm,
ce aveau un an de zile ; de 1 2,0 cm ce aveau probabil 2 ani de zile şi
apoi , larve de 1 7,3-23 ,0 cm , cărora însă n u le mai apreciatz:ă vîrsta.
Cele găsite de A 1. G r o s s u şi colab. în apa Vîlsanului par a fi
date reale, deoarece şi indivizii din materialul nostru au aproximativ ace
leaşi dimensiuni la data respectivă.
De remarcat este faptul că larvele de aceeaşi virstă diferă în gene
ral în privinţa dimensiunilor lor de la o populaţie la alta şi mai ales
dacă popul·aţiile aparţin la unităţi geografice diferite. Larvele din popu
laţiile aflate la altitudini mai mari au la aceeaşi dată, dimensiuni cor
porale ceva mai mari. Acest lucru se datoreşte probabil fie din cauză
că perioada de depunere a ouălelor diferă după altitudine în funcţie de
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temperatura aerului, fie datorită cantităţii d e oxigen sporite ce ar avea
o influenţă directă asupra creşterii. Intrucît depunerea ouălelor de către
indivizii din zone de la şes, se face mai de'\!Teme decît în zona de munte,
ceea ce ar trebui ca lungimea să scadă din aval spre amonte, lucru care
nu poate fi pus în evidenţă, rămîne după părerea noastră valabilă cea
de a doua cauză.
In vederea urmăririi ritmului lor de creştere s-au făcut măsurători
directe a lungimii corpului la aceleaşi intervale de timp în fiecare an al
vieţii lor. Acest experiment a fost făcut pe un lot de 1 5 indivizi - larve
cu dimensiuni cuprinse între 6,1 cm şi 8,3 cm {o medie de 7,2 cm}, re
coltaţi la data d e 30 iunie 1 972 dintr-o populaţie situată intre Cîmpu
lung Est şi Prisaca Dornei pe rîul Moldova. Intrucit în luna septembrie
am găsit larve de 2,5-3,6 cm şi respectiv de 9,3-10,1 cm, înseamnă că
primele nu puteau fi decît din anul în curs, adică ele au luat naştere din
ouăle depuse în luna iunie a aceluiaşi an, iar cele de dimensiuni mai mari
erau deja trecute de un an, provenind din ouăle depuse in luna iunie
1 971. Aşa că lotul de larve recoltat la 30 iunie 1 972, a fost oonsiderat
ca avîn:i deja virsta de un an de zile şi a fost crescut în continuare
într-un bazin artificial de pe pîrîul Izvorul Malului cu condiţii cit mai
apropiate de cele naturale, în vederea urmăririi ritmului de creştere cit
şi a comportamentului lor în general. Măsurarea lungimii lor corporale
s-a efectuat în fiecare an la aceleaşi date, intervalele dintre ele cores
punzînd aproximativ cu unele mici decalaje celor patru anotimpuri ale
anului.
Rezultatele măsurătorilor au fost notate de fiecare dată şi în final
au fost cuprinse în tabelul de mai jos :
Dimensiunile în cm la diferite date
as ·- c

� 111

·-

c
>-

I
11

10 iunie
01 iulie

Depunerea
ouălelor

III
IV
V

15-30 iulie
începutul metamorfozei

111

·:;
. "3

01 septembrie

20 noiembrie

2,5- 3,6
8,2-10,4
13,4-15,2
17,2-19,3

3,9- 5,2
9,7-11,6
14,1-16,0
17,8-20,1

18,9-21,4

15,9
18,3-20,6
19,1-21,5
14,8-17,1
stadiul de preadult adult (mai-iunie)

20 martie

4,7- 6,0
10,8-12,6
14,9-16,8
18,1-20,6

30 iunie

;a

tlO o.
(I c ....
o
- (J

:::= ::I

6,1- 8,3
12,3-13,8
16,4-18,7
18,8-21,3

7,2
13,l
17,6
20,1

Cii �
- ·.,,.
Cll Q.I �
"" -o
(J 111
(J
- (J ....
..

(j Ul

E

bD
::I ::I c
111
tl .,, _.
;3

+ 7,2
+ 5,9
+4,5
+ 2,5
-4 ,2

Datele statistice corespunzătoare pentru anul I de viaţă sint cele
ale indivizilor găsiţi la data respectivă în populaţia din rîu. După cum
se poate observa lungimile medii ale indivizilor, cit şi valorile creşterii
lor anuale, reieşite din experimentul efectuat, sînt aproape identice cu
cele din graficul întocmit pe baza indivizilor recoltaţi din populaţiile
naturale (fig. 1).
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Se constată că larvele de E. mariae au cea mai mare creştere a lun
gimii lor în anul unu al vieţii cînd realizează cca. 360/0 din ea, iar cea
mai mică creştere în anul patru de viaţă cind realizează doar numai
1 30/o. I n anii doi şi trei creşterea prezintă valori intermediare : 29,50/o şi
respectiv 21,50/o.
Aceasta se datoreşte faptului că pe măsură ce înaintează în virstă,
creşte mai mult în grosime, adunîndu-şi în corp rezerve mari de hrană
pentru perioada metamorfozei şi mai ales pentru perioada maturaţiei
(de la sfîrşitul metamorfozei şi pină la depwierea ouălelor), perioadă în
care nu se mai hrănesc.
Media lungimii maxime la care pot ajunge larvele de E. mariae este
de 20,1 cm. După primul an de viaţă larvele realizează doar 360/0 din
această lungime, după doi ani ajung la 65,250/o, în anul al treilea pină
Ia 880/o şi abia în anul aJ patrulea de viaţă reuşesc să realizeze lungimea
lor maximă (de 1 000/o) caracteristică speciei.
In raport de anotimp se poate aprecia că cel mai ridicat ritm de
creştere a larvelor este înregistrat în timpul verii, cînd are o valoare
medie pe cei patru ani de viaţă larvară egală cu 1 ,9 cm. In ordine ca
ritm de creştere pe anotimpuri, urmează primăvara cu o valoare medie
de 1 ,30 cm, toamna cu o valoare medie de 1 ,05 cm şi respectiv iama cu
o creştere foarte încetinită de numai O, 75 cm
Ritmul de creştere din fiecare anotimp înregistrează o scădere trep
tată începind cu anul unu, pînă în anul al patrulea de viaţă. Astfel, dacă
în vara anului unu de viaţă ritmul de creştere este în medie de 3 cm,
în anul al doilea scade la 2,1 cm, în anul al treilea la 1 ,7 cm, iar în anul al
patrulea ajunge doar la 0,7 cm Acelaşi 1ucru (cu unele excepţii) se în
tîmplă şi în celelalte anotimpuri, după cum reiese din tabelul de mai
jos :
.

.

Anul

I
II

vara

toamna

iarna

cm

cm

1 ,5 cm

0,8

2,1 cm

1 ,3 cm

1,0 cm

3

primăvaira

1,9 cm
1,4

III

1 ,7

cm

0,8 cm

0,8

IV

0,8 cm

0,6 cm

0,4 cm

0, 7

1 ,90 cm

1 ,05 cm

0,75 cm

1,30

Media

an

cm

1,2 cm
CIITI

cm

In a doua decadă a lunii iulie, ce constituie începutul celui de al
cincilea an de viaţă, larvele de E. mariae intră într-un proces de meta
morfoză evidentă, proces marcat de apariţia ochilor, cit şi de începutul
modificării gurii. In această perioadă cr�terile sînt foarte mici, deoarece
şi tubul digestiv începe a-şi reduce volumul.
Este vorba de evidenţierea procesului de metamorfoză în zona
Cîrnpulungului situat la o altitudine de 648 m, care ţine pînă în a doua
decadă a lunii aprilie (în total cca 1 0 luni de zile).
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Spre deosebire de această zonă, în regiunea de podiş de la Drăgu
şeni cu o altitudine de cca 300 m, metamorfoza începe probabil ceva
mai tîrziu şi anume cam din a doua decadă a lunii septembrie şi începutul
lunii octombrie - pînă la sfîrşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie.
Acest lucru poate reieşi în evidenţă şi din tabelul nr. 1 ce cuprinde re
partiţia indivizilor preadulţi de E. mariae din diferite populaţii a celor
două bazine cercetate, în funcţie de perioada de timp în care au fost prinşi.

Tabelul nr. 1

3
c

;:l

<

Nisipitu
Falcau
Gura Putnei
Vicovu de Sus
Bilea
Dorneşti
Dărmăneşti
Suceava
Pirteşti

ca

lll

>

<
�
u

:::>
CIJ

<

>
o
o
..:I
o

�

Benea
Botuş
Fundu Moldovei
Cimpulung Est
Molid
Bucşoaia
Malini
Cornu luncii
Drăguşeni
Bot eşti
Gura Dragoşei
Boroaia
Timişeşti

TOTAL GENERAL PE LUNI

1

I Ml I Ml I I I I I

Nr. preadulţilor eşalonat pe
Populaţiile

F

A

l

I

A

1

2
1
1

1

1
1
1
2
2
1
2
2
1

3
1
1
1
1
2

3

s

1
1

1
1

2
1
1

1

1
5

1

2
1

7

19

9

2
1
1
1

1

1
1
14
1

4

35

10

5

3

9

27

Nr. total
de populaţii
4
2
4
2
5
12
4

6

5

2

8
1

25

1
1
1

3
1

2

2
1

N

2
1
3
1

2
2
3

o

1

1

2
1

u n i

2

9
5
3
18
2
7
1
2
13
4
23
3
1
135

In zona de munte, indivizii preadulţi au fost întîlniţi din luna iulie
august şi pină în a doua decadă a lunii aprilie, iar în zona de podiş, cu
unele excepţii, ei au fost intîlniţi din luna septembrie-octombrie şi
pină în prima decadă a lunii aprilie.
Inseamnă că durata metamorfozei în această ultimă zonă este cam
cu două luni mai scurtă. In lunile mai şi iunie, nu s-au întîlnit nicăieri
indivizi preadulţi, ci doar numai adulţi, alături de larve de toate vîrstele.
Adulţii au o lungime medie de numai 1 5,9 cm. Aceasta înseamnă că
în perioada tle la terminarea metamorfozei (sfirşitul lunii aprilie) şi pînă
la depunerea ouălelor (a doua decadă a lunii iunie), perioadă în care
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are loc maturarea deplină a gonadelor şi unirea aripioarelor dorsale, ei
înregistrează o scădere medie a corpului de 4,2 cm, ceea ce reprezintă
un procent de 20,50/0 din lungimea corpului său. De remarcat este fap
tul că o scădere uşoară a lungimii corpului se observă î ncă înainte de
terminarea metamorfozei, aşa cum reiese şi din tabelul anterior.
Consultînd literatura de specialitate, se poate constata că majori
tatea datelor referitoare la procesul de metamorfoză şi a raportului din
tre lungimile corpului celor mai mari larve şi ale adulţilor, precizate de
către diferiţi
autori, corepund (cu unele excepţii) . cu cele arătate de
către noi.
Astfel, P. I. J u k o v (1969) ·arată că în bazinul superior al Nipru
lui, reproducerea chişcarului ucrainian (E. mariae) a fost observată în
ultima decadă a luni aprilie - începutul lunii mai şi că femele izolate
în locurile de depunere a icrelor se întîlnesc pină în 1 1 mai, iar în riul
Peretuti din bazinul Nemanului, ea are loc din ultimele zile ale lunii
aprilie şi pînă în a doua decadă a lunii mai.
De asemeni, G i u s e p p e Z a n a n d r e a (1 958) ne citează faptul
că la data de 29 aprilie într-un afluent al riului Sava în apropiere de
Sarajevo, au fost prinse 5 exemplare de E. mariae care erau aproape de
maturitate sexuală, întrucit femelele aveau caractere sexuale în parte
dezvoltate.
I n privinţa lungimii corpului la formele adulte, P. I. J u k o v (1 965)
arată că dimensiunile adulţilor la chişcarul ucrainean ajung de la 13,5 cm
pină la 1 8,5 cm, faţă de 22,7 cm ce reprezintă dimensiunea maximă la
care ajung larvele aceluiaşi chişcar. Se înregistrează aşa dar o scădere a
lungimii corpului la formele adulte faţă de larve de cca 4,2 cm
O t a O l i v a şi K a r o l H e n s e 1 (1961), arată că lungimea exem
plarelor adulte de E. mariae din rîul Skawa din bazinul Vistulei ajunge
în medie la 147 mm, dimensiune foarte apropiată de cea a adulţilor din
zona de şes a bazinului Moldovei (ambele se află cam la aceeaşi altitu
dine). Tot ei fac cercetări şi în riul Rudawa tot din bazinul Vistulei,
arătînd că dimensiunea medie a exemplarelor de aici este de cca 1 75 mm,
asemănător cu cele din partea superioară a bazinelor Suceava şi Moldova
(aflate de asemeni oaan la aoeeaşi altitudine).
I n fine, J u r a j H o 1 c i k (1970) arată că la L. planeri într-o peri
oadă de 5 săptămîni, ce corespunde perioadei de maturare a indivizilor,
lungimea corpului scade .cu cca 1 9,2 0/0 din valoarea sa totală. Afirmă
totodată că începutul scăderii lungimii poate fi unnărit încă la exem
plarele ce se transformă.
.

CONCLUZII
I n urm a investigaţiilor făcute s-a putut stabili că specia E. mariae
din bazinele riurilor Suceava şi Moldova trăieşte 5 ani de zile : 4 a· :
ca larvă, cca 9-1 0 luni, ca preadult şi cca 2-3 luni, ca adult.
- Dimensiunile medii ale lungimii corpului, corespunzătoare fie
cărui an din viaţa indivizilor, sînt oarecum i dentice cu a oelor din rîul
Vîlsan (bazinul Argeşului) stabilite de A 1. G r o s s u şi colab.
__
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- P e bază ·experimentală, s-a constatat că larvele de E. mariae au
cea mai mare creştere a lungimii lor, în primul an de viaţă cind reali
zează cca 36 0/0 din ea, iar cea mai mică în ultimul an {al patrulea) cînd
realizează doar 1 30/o. In anii doi şi trei, creşterea prezintă valori inter
mediare de 29,5 0/0 şi respectiv 21 ,50/o.

- In funcţie de anotimp, cel mai ridicat ritm de creştere a larve
lor se înregistrează în timpul verii cu o valoare medie de 1 ,9 cm, iar
cel mai scăzut în timpul iernii cu o valoare medie de numai O, 75 cm. In
general ritmul de creştere este în funcţie de temperatură, hrană şi
virstă.
- Durata perioadei de trecere de la larvă la a:iult, variază în func
ţie de altitudine. In regiunea de munte ea are loc din a doua parte a
lunii iulie şi pînă la sfîrşitul lunii aprilie, iar în regiunea de podiş, din
septembrie-octombrie şi pină în luna martie-aprilie.
LA D:E:TERMINATION DE L'AGE ET DU RYTHME DE CROISSANCE
DE L'F.SPE CE EUDONTOMYZON MARIAE DF.S BASSINS DES RIVI ERES
DE SUCEAVA ET MOLDOVA
R e s u m e
A la suite des investigations faites, on a pu etablir que l'espece E. mariae
des bassins des rivieres de Suceava et Moldova vit cinq ans : quatre ans en etat
larvaire, 9-10 mois aproximatlvement comme preadulte, et 2-3 mois comm e
adulte.
Les dimensions moyennes de la longueur du corps, correspondant â chaque
an de la vie des individus, sont dans une certaine mesure identiques ă ceux de
la riviere de Vîlsan (bassin d'Argeş) etablies par A l. G r o s s u et collaborateurs.
On a constate, experimentalement, que Ies larves d'E. mariae, ont la plus
importante augmentation de leur longueur, pendant le premier an de leur vie
quand elles realisent environ 360/o de la longueur, et la moins importante pen
dant le dernier on (le quatrieme) quand elles realisent environ 130/o.
Pendant le deuxieme et le quatrieme ans, l'augmentation presente des valeurs
intermediaires de 29,50/o et 21,50/o. Selon la saison le rythme d'augmentation le
plus eleve des larves est remarque en ete, avec une valeur moyenne de 1 ,9 cm,
et le rythme le plus diminue en hivers, avec une valeur moyenne de 0,75 cm
seulament.
En general, le rythme d'augmentation est determine par la tcmperature, la
nourriture et l'âge.
La duree de la periode de passage de l'etat larvaire a l'etat d'adulte, varie
selon l'altitude.
Dans la region montagneuse elle commence dans la deuxieme moitie de
juillet et dure jusqu'â la fin d'avril ; dans la region de plateau, elle dure de
septembre-octobre jusque dans la periode mars-avril.
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UNELE TRANSFORMARI MORFO-STRUCTURALE EXTERNE
OBSERVATE 1N DECURSUL DEZVOLTARII POPULAŢIEI
DE EUDONTOMYZON MARIAE
DUMITRU APETROAIE

Specia E. mariae în decursul dezvoltării sale individuale, suferă o
serie de transformări marfo-structurale externe dintre care în prezenta
lucrare noi ne vom referi numai asupra celor ce au loc la nivelul gurii,
orificiului nazal, regiunii branhiale, înotătoarelor dorsale, ca şi asupra
evoluţiei culorii corpului.
GURA petromizonidelor suferă în decursul vieţii lor unele trans
formări evi,dente, ajungînd la forma sa definitivă, forma circulară abia
în pragul deplinei maturităţi. lncă din momentul eclozării lor este schi
ţată o gură miniaturală în formă de potcoavă alcătuită din două buze :
una dorsală mai groasă a cărei margini se întind şi pe părţile laterale
constituind potcoava propriu-zisă, şi una ventrală cuprinsă intre mar
ginile potcoavei. Aceste buze sînt susţinute şi întărite de nişte piese
cartilaginoase ce constituie scheletul gurii, incit nu se pot uni între ele,
lăsînd cavitatea bucală larg deschisă şi lipsită de capacitatea de prindere
sau de adeziune faţă de obiectele din jur (fig. 1 a şi b).
Tot timpul vieţii larvare, care durează la specia E. mariae din
bazinele rîurilor Suceava şi MoldoYa aproximativ 4 ani, gura creşte
treptat in dimensiuni, dar îşi păstrează aceeaşi formă. Este cazul să
amintim aici că un procent de cca. 30;0 din larvele recoltate din populaţia
de la Gura Dragoşei din riul Moldoviţa şi oca 1 0;0 din cele recoltate din
populaţia de la Botuş şi Cîmpulung Est din rîul Moldova, prezintă o
serie de malformaţii ale buzei dorsale. Acestea constau în faptul că la
unele forme unul din capetele potcoavei buzei dorsale este unit cu buza
ventrală incit nu se mai poate face vreo delimitare între ele (fig. 2 a
şi b), sau că buza dorsală este împărţită în trei lobi, păstrlndu-şi totuşi
în linii generale conturul său de potcoavă, formă pe care noi o denumim
„buză în treflă" (fig. 2 c). Aceste malformaţii par a nu se datora unor
accidente ulterioare a larvelor respective, ci din contra noi credem că
ele ar avea un caracter ereditar. Această problemă va putea fi elucidată
pe deplin în urma rezultatelor obţinute prin urmărirea generaţiilor
viitoare, obţinute de la astfel de larve pe care le creştem în prezent în
bazinul artificial construit pe pirîul Izvorul Malului.
O dată cu începerea procesului de metamorfoză la începutul celui
de al cincilea an al vieţii lor, gura suferă o serie de transformări evi
dente. Acestea în.cep printr-o uşoară răsfringere în exterior a buzei
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ventrale (fig. 1 b) care creşte ş i s e îngroaşă treptat pe măsură ce cape
tele potcoavei se apropie între ele. Limita dintre cele două buze rămîne
vizibilă un anumit timp (fig. 1 c) după care începe să dispară treptat

Fig. 2. - Modificări ale formei gurii larvelor de E. mariae (a - din populaţia de
la Cîmpulung-Est ; b - de la Botuş şi c - „buza în treflă" de la Gura Dragoşei).
(fig. 1 d), iar gura să ia forma de fantă a1ungită mult îngustată în zona
dintre cele două capete ale buzei d orsale.
ln partea posterioară, imediat după această strangulaţie, marginile
gurii prezintă o dilatare sub forma unei pungi rezultată din evaginarea
şi răsfringerea puternică în exterior a buzei ventrale (fig. 1 e).
Astfel de exemplare cu gura sub această formă le putem în tîlni
prin lunile noiembrie-martie în zona de munte ş i prin lunile martie-
aprilie în zona <le şes a bazinului rîului Moldova. A'<!eastă pungă dispare
însă în etapele ulterioare prin lărgirea treptată a gurii care ia în final
o formă ovală alungită (fig. 1 f şi g) cind individul este în repaus, şi o
formă circulară cu un diametru de cca. 6.5-7,1 mm (fig. 1 h) cînd el
se fixează cu gura de pietre. Dacă marginea buzelor la formele larvare
este netedă, începînd însă cu faza în care apare posterior gurii acea
pungă rezultată din puternica evaginare a buzei ventrale, ea capătă ni�te
pliuri mărunte şi o serie de „perişori" proveniţi probabil din papilele
periferice ale cavităţii bucale, care cresc şi devin -adevăraţi ciri ce înicon
j oară de jur împrejur ven tuza bucală. Cînd gura capătă această conf-or
maţie, ne aflăm în lunile m ai-iunie cind individul este deja adult, apt
pentru reproducere.
După acest act însă, în pragul morţii individului, gura regresează
în sensul că dispar cirii şi buzele, luînd aspectul unui orificiu ros, tocit.
Dacă privim capul din profil, în diverse etape ale vieţii indivizilor
din specia E. 77Wriae (fig. 3), putem observa de-a lungul procesului de
metamorfoză o anumită evoluţie a formei bu�i dorsale şi a botului î.n
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general. Astfel, pe măsură ce buza dorsală creşte în dimensiuni, se poate
observa şi o alungire concomitentă a botului, trecînd prin anumite forme
caracteristice pînă la cea finală de ventuză pe partea ventrală.
ORIFICIUL NAZAL, încă de la începutul dezvoltării larvare, apare
bine individualizat fiind situat la baza botului pe linia sa medio-dorsală,
chiar în faţa petei depigmentare a tegumentului ce este plasată deasupra
organului pineal. In timpul vieţii larvare, acest orificiu are formă tri
unghiulară fiind dispus cu baza către pata depigmentară a tegwnentu
lui şi cu virful ascuţit către virful botului (fig. 4 a şi b). O dată cu
creşterea larvelor, orificiul nazal creşte şi el în dimensiuni, păstrindu-şi
însă forma sa iniţială.
Inceputul metamorfozei, determină însă unele modificări şi la
nivelul acestuia. Astfel, o dată cu apariţia ochilor, orificiul nazal începe
să se rotunjească în partea· dinspre pata depigmentară, să-şi înalţe pereţii
iar tegwnentul acestora să se plieze (fig. 4 c).
La indivizii preadulţi el se turteşte antero-posterior, luind o formă
romboidală şi apoi de cupă cu pereţii mult înălţaţi şi cu marginile
puternic încreţite (fig. 4 d şi e). In sfirşit, la adulţi pereţii săi ajung
la maximum de dezvoltare şi suferă o puternică răsfringere în afară,
luînd forma unui clopot (fig. 4 f şi g).
Pe măsură ce individul se metamorfozează, orificiul nazal se înde
părtează mult de virful botului prin creşterea în lngime a spaţiului
prenazal. De la acest orificiu, probabil printr-o invaginare a tegumen
tului (P. G r a s s e, 1958), s-a format un tub cu o direcţie oblică-poste
rioară, ce constituie tubul nazal extern şi care comunică la interior cu
un sare olfactiv şi cu -:luctul oazo-palatin. La nivelul tubului nazal
extern, în lumenul său, înainte de deschiderea sa în sacul olfactiv, se
găseşte o cută a peretelui ca o valvulă semilunară cu rolul de a nu
lăsa apa să pătrundă în ductul nazo-palatin
(P a u 1 B u j o r, 1 891 ;
P i e r r e G r a s s e, 1 958).
REGIUNEA BRANHIALA apare bine individualizată încă din pri
mele zile ale vieţii larvare. Deşi, încă de dimensiuni foarte mici, se
poate totuşi observa existenţa celor 7 orificii branhiale dispuse de o
parte şi alta a capului în linie dreaptă. In perioada larvari, regiunea
branhială este puternic invaginată in tegument, formînd un adevărat
canal branhial extern puţin mai dilatat în dreptul orificiilor ceea ce dă
impresia că deschiderea lor începe chiar de la suprafaţă. Pînă la înce
putul metamorfozei această regiune nu-şi schimbă cu nimic aspectul,
decît doar că lungimea sa creşte o dată cu creşterea larvei, ajungind
pînă la maximum cca. 24,5 mm, atît la larvele din bazinul rîului Suceava
cit şi la cele din bazinul rîului Moldova.
O dată cu începerea procesului de metamorfoză însă, canalul bran
hial proeminează din ce în ce mai mult către exterior. iar orificiile
branhiale tind să devină sferice. Cu puţin înainte de terminarea meta
morfozei nu se mai cunoaşte nici o urm ă a canalului branhial, pielea
dintre orificii devine perfect întinsă, iar orificiile devin aproape perfect
rotunde.
La adultul complet matur se observă o C>Mecare reducere în lun
gime a regiunii branhiale (măsurind cca. pină la 1 8 , 4 mm), iar orificiile
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încep să devină ovale datorită plierii marginilor lor. Această modifi
care de formă şi scădere în dimensiWle a orificiilor şi a î ntregii regiuni
branhiale se poate explica prin încetarea hrănirii active a indivizilor şi
trecerea la consumul rezervelor din organism ca urmare a închiderii
tubului digestiv. Făcind un studiu comparativ intre indivizii adulţi de
E. mariae din diferite populaţii ale bazinelor Suceava şi Moldova am con
statat că în general, lungimea medie a regiunii branhiale este în funcţie
de lungimea totală a corpului care la rindul său este probabil influenţat
de altitudine. Astfel, valoarea mejie cea mai mare a sa (18,41 mm) o
întilnim la indivizii din populaţia de la Nisipitu, situată la cca 790 m
altitudine, iar valorile cele mai mici (de 15,96 şi 15,15 mm) le intllnim
la indivizii din populaţiile de la Dorneşti şi Drăguşeni situate la cca
345 m şi respectiv 290 m altitudine.
Intre aceste limite se situează indivizii din populaţiile de la Cîmpu
lung Est şi Gura Dragoşei ce au valori apropiate atît în privinţa lungi
mii regiunii branhiale (1 7,07 şi 16,96 mm) cit şi în ceea ce priveşte alti
tudinea (648 m şi respectiv 590 m).
In general valoarea medie a acestei dimensiuni e6te cu puţin mai
mare la indivizii din bazinul rlului Suceava (16, 78 mm) faţă de cei din
bazinul riului Moldova (1 6,66 mm). Totodată cei din bazinul riului
Suceava, prezintă şi cea Ir.ai mare variaţie a coeficientului de corelaţie.
La indivizii de E. mariae în general, lungimea regiunii branhiale are
valori aproximativ apropiate de valorile lungimii bazei înotătoarei dor
sale D1•
Şi în această privinţă există variaţii mari în cuprinsul arealului de
răspîndire geografică. Aşa de pildă, lungimea regiunii branhiale la
adulţii de E. mariae din rîul Jeziorka lingă Varşovia, prezintă o medie
de nwnai 1 1,4 mm. (R e m b i s z e w s k i, 1 968). Unii autori arată că
şi la L. planeri ca şi la E. mariae, această regiune înregistrează o scă
dere în dimensiuni odată cu procesul de metamorfoză (Z a n a n d r e a,
1 961 ; J u r a j H o 1 c i k, 1 970).
!NOTĂTOARELE DORSALE apar la începutul dezvoltării larvare
ca o schiţă fin perceptibilă ce se continuă cu înotătoarea codală mai
bine evidenţiată. Pe măsură ce larvele înaintează în virstă şi cresc în
lungime, cele două înotătoare dorsale încep să se individualizeze şi să
apară intre ele un spaţiu care devine tot mai pronunţat. Se înregistrează
de asemeni şi o creştere treptată a lungimii şi înălţimii lor atingind
maximum de dezvoltare la deplina maturitate a indivizilor. Pentru a ne
face însă o imagine mai clară asupra acestui proces vom reda în conti
nuare evoluţia dezvoltării lor pe bază de date cifrice culese în urm a
măsurătorilor efectuate pe indivizii din populaţia de la Cimrpulung Est.
Astfel, la exemplarele din primul an de viaţă ce au o lungime
de 47 mm, cele două dorsale sînt încă unite între ele formînd o singură
înotătoare de cca 0,5 mm înălţime ce se continuă cu caudala mai bine
dezvoltată. La 55 mm lungime, se poate însă înregistra o uşoară dife
renţiere a celor două dorsale care au dimensiuni aproape egale (7,3 şi
respectiv 8,7 mm lungime), dar fără ca să apară un spaţiu bine definit
între ele.
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Acesta apare abia la virsta de un an (8 1 mm lungime corporală)
cînd se poate vorbi de o diferenţiere netă intre ele, fiind despărţite
printr-un spaţiu de 1 ,9 mm . Acum, prima dorsală atinge lungimea de
1 0,4 mm şi o înălţime de 1 , 3 mm, iar a doua dorsală, o lungime de 1 8,4
mm şi o înălţime de 2,2 mm.
In anii 2--4 de viaţă larvară, dorsalele cresc progresiv atît în lun
gime cit şi în înălţime, la fel şi spaţiul dintre ele după cum reiese din
tabelul de mai jos :

I

D orsala II

Dorsala I
Anul de
\"iaţă

Lungimea
corpului

lungime

înălţime

lungime

I

Spaţiul

înălţime

D 1 -D2

II

1 1 7 nun

14,3

1,3

30,3

2,4

4,1

III

163 nun

20,5

2,0

40,8

3,6

5, 7

IV

179 mm

21,6

2,4

43,8

4,3

7,1

In timpul metamorfozei şi mai ales în partea a doua a sa, creşterea
lungimii şi înălţimii dorsalelor este ceva mai accentuată, în timp ce
spaţiul dintre ele începe să se reducă.
ln perioada de la terminarea metamorfozei şi pînă la deplina matu
raţie sexuală cind indivizii sînt capabili să depună ouăle, adică sint
adulţi, se înregistrează o creştere rapidă a dorsalelor şi mai ales a înăl
ţimii lor, în timp ce spaţiul dintre ele devine nul iar lungimea cor
pului scade cu cca 200;0 din valoarea sa iniţială.
Cu toate acestea la începutul lunii aprilie indivizii sînt încă incom
plet maturaţi (preadulţi) cu cele două dorsale încă relativ scunde şi
depărtate intre ele : baza primei dorsale măsoară 22, 7 mm, înălţimea
3,2 mm, reprezentînd 1 2,90/o şi respectiv 1 ,80/o ; baza dorsalei a doua
44,3 mm, înălţimea 6,6 mm, reprezentînd 25,30/o şi 3, 10/o, iar spaţiul
dintre ele fiind de 6,8 mm, cea ce reprezintă 3,90/o din lungimea totală
a corpului (175 mm).
Imediat înainte de reproducere, din a doua dec.adă a lunii mai şi
începutul lunii iunie, cele două dorsale cresc mai ales în înălţime, se
apropie una de cealaltă ca şi cum prima s-ar încăleca puţin peste capă
tul celei de a doua printr-un pliu destul de cutat al pielii, iar spaţiul
dintre dorsale dispare. Baza primei dorsale măsoară 23,4 mm, înălţi
mea 7,2 mm, ceea ce reprezintă 1 5,10/o şi respectiv 4,40/o ; baza dorsalei
a doua 46,7 mm, înălţimea 1 0,5 mm, reprezenti.nd 290/o şi respectiv
6,50/o din lungimea totală a corpului (161 mm). Vîrfurile dor.;alelor sint
uşor rotunjite, cea de a doua avind pan1!e. anterioară mai scurtă şi mai
dreaptă.
O chestiune foarte interesantă o constituie găsirea a două larve
în populaţia de la Gura Dragoşei (riul Moldoviţa) ce prezintă începu
turi ale unei a treiai înotătoare dorsale. Astfel la 6 septembrie 1 973 a
fost găsită o larvă de 1 72 mm lungime ce prezintă în faţa primei dor
sale obişnuite la o distanţă de 1 0,5 mm, încă o dorsală de coa 8 mm
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lungime şi 1,5 mm înălţime, iar la 20 martie 1974 în aceeaşi populaţie, a
fost găsită o larvă de 1 94 mm lungime cu o schiţă a unei a treia dorsale
cam de aceleaşi dimensiuni şi la aceeaşi distanţă faţă de prima dorsală
n ormală.
Pînă în prezent încă nici un autor nu a studiat atît de amănunţit
problema evoluţiei aripioarelor dorsale pe ani de vîrstă. O serie de
autori s-au ocupat cu un astfel de studiu însă numai la nivelul forme
lor preadulte şi adulte (P. B ă n ă r e s c u, 1 969), iar alţii numai la cele
adulte (P. I. J u k o v, 1 969).
De reţinut este faptul că rezultatele cercetărilor noastTe asupra
valorilor dimensionale ale
înotătoarelor dorsale la specia E. marzae
(forme preadulte şi adulte) din bazinele rîurilor Suceava şi Moldova,
prezintă oarecum asemănări cu cele date de P. B ă n ă r e s c u (1 969)
pentru aceeaşi specie dar din bazinul Argeşului.
CULOAREA variază în funcţie de vîrstă şi probabil de biotop şi
altitudine, deoarece deşi slabe, există totuşi unele diferenţe între culoa
rea indivizil<lr din regiunea de şes, faţă de cea a in-:iivizilor din regiunea
de �unte. Micile larve în vîrstă de pînă la un an, uneori chiar pînă
la doi ani au o culoare brună închis în general uniformă, însă cu unele
nuanţe puţin mai deschise pe partea ventrală şi mai închise pe partea
dorsală. Pe măsură ce larvele cresc, culoarea devine de un cenuşiu
maroniu închis pe flancuri care se închide treptat către spate unde
ajunge să bată într-un negru, iar către abdomen devine de un maro
gălbui mai deschis.
De remarcat este faptul că unele larve au această coloraţie aproape
uniformă, altele se închid mult la culoare pînă ajung aproape de negru,
iar altele apar pătate cu nişte pete de forme neregulate mai închise
la culoare şi -despărţite de zone mai deschise. Trebuie să arătăm că în
general larvele din regiunea de munte sînt ceva mai închise la cul·oare
decit cele din zona de şes, iar cele ce trăiesc într-un nămol cu multe
resturi vegetale intrate în putrefacţie, indiferent de zona geografică au
o culoare foarte închisă, aproape neagră.
Regiunea branhială datorită puternicei vascularizaţii a branhiilor
apare colorată într-o nuanţă roşietică spre roz, deosebit de închisă la
micile larve.
Preadulţii au o culoare în general mai deschisă. Pe flancuri, o colo
raţie cenuşiu deschis dar nu prea intens, ce se închide pe spate, iar
către partea ventrală se deschide pentru a trece apoi direct după o linie
sinuoasă în alb-gălbui, ajungînd în zona branhiilor să aibă puţine reflexe
rozietice.
In:iivizii adulţi au spatele brun-măsliniu închis cu nuanţe albăstrui
şi reflexe metalice, incit cu greu poate fi deosebit dintre pietre atunci
cind este privit de sus. Părţile laterale sînt colorate în brun ceva mai
închis şi uneori mult mai închis decit la preadulţi cu uşoare nuanţe
verzi-măslinii, culoare ce se deschide treptat către partea ventrală pen
tru ca apoi să treacă aproape brusc după o linie foarte sinuoasă începînd
de la orifidul anal şi pînă la regiunea branhiilor pe care o ocoleşte lăsînd
un cimp mai deschis pînă în partea anterioară a acesteia, într-un alb
argintiu foarte plăcut care în zona branhiilor bate în nuanţe roz-gălbui.
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întreaga regiune abdominală cit şi cea branhială prezintă frumoase re
flexe sidefii. înotătoarele dorsale sînt galben-portocalii cu nuanţe cenuşii.
Atît larvele cit şi adulţii îşi modifică imediat culoarea după m oarte
în sensul că aceasta devine mai ştearsă şi mată. De asemeni, se deschid
la culoare prin conservare în alcool, păstrindu-se în schimb mai bine în
formol 40;0.

CONCLUZII
In lucraTea de faţă este redată evoluţia gurii, orificiului nazal, regiu
nii branhiale, înotătoarelor dorsale şi culorii corpului de-a lungul dezvol
tării postembrionare a speciei Eudontomyzon mariae.
La unele larve întîlnite în bazinul rîului Moldova (populaţia de la
Gura Dragoşei), se semnalează pentru prima dată existenţa unor malfor
maţii ale buzei dorsale şi mai ales a formei denumită de noi în mod
sugestiv „buză în treflă".
S-a constatat că în general lungimea medie a regiunii branhiale are
valori aproximativ apropiate de cele ale lungimii bazei înotătoarei dor
sale D„ care la rîndul său este în funcţie de lungimea totală a corpului.
Se redă în mod amănunţit evoluţia înotătoarelor dorsale începînd de
la larvele de 2-3 luni şi pînă la adultul capabil de reproducere, pe baza
interpretării rezultatelor obţinute prin măsurătorile efectuate, şi pentru
prima dată se arată existenţa a două larve în populaţia de la Gura Dra
goşei (rîul Moldoviţa) ce prezintă începuturi ale unei a treia înotătoare
iorsale.
DES TRANSFORMATIONS MORPHO-STRUCTURALES EXTtRIEURES
OBSERV:.tES AU COURS DU DEVELOPPEMENT DE LA POPULATION DE
EUDONTOMYZON MARIAE
R e s u m e
Dans ce travail on montre l"evolution de la bouche, de l'orifice nasal, de la
region branchiale. des nageoires dorsales et de Ia couleur du corps au cours du
developpement postembryonnaire de l'espece Eudontomyzon mariae.
A certaines larves etudie�s du bassin de la riviere de Moldova (la population
de Gura Dragoşei), on rencontre pour la premiere fois l'existcnce de certains mal
formations c!e la levre dorsale et surtout de la forme, nommee par nous, suggesti
vcment, „levre en trefle".
On a constate que, en general, la longueur moyenne de la region branchiale a
des valeurs proches a celles de la longueur de la bas-e de la nageoire dorsale Di. qui ,
a son tour, depend de la longueur totale du corps.
On presente d'une ma:-iiere detaillce l'evolution des nageoires dorsale, en
commenc;ant par Ies larves de 2-3 mois et j usqu'a !'adulte capable de reproduction,
en interpretant Ies resultats obtenus par Ies mesurages effectues. et on montre.
pour la premiere fois l'existence de deux larves de la population de Gura Dragoşei
(la riviere de Moldoviţa) qui presente des commencements d"une troisieme dorsale.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL ZBORURILOR NUPŢIALE
ALE PASARILOR
SERGIU PAŞCOVSCHI

Zbor în ghirlandă
Este un comportament mult discutat în literatura ornitologică mo
dernă. In timpul acestui zbor pasărea parcurge în aer o linie sinusoidală,
cu ridicări şi coborîri regulate.
A fost studiat mai ales la unele specii de răpitoare ; ele îl interca
lează deseori în jocurile lor nupţiale, dar cîteodată îl practică şi în alte
sezoane (G 1 u t z, 1971).
Imi permit să reamintesc că I-am descris într-o formă foarte tipică,
după observaţiile făcute asupra şorecarului comun (B. buteo) în apro
pierea corn. Gurghiu, jud. Mureş, 23. III. 1 936 (P a ş c o v s c h i, 1943).
Bineînţeles, în lucrarea publicată nu a fost !olosit termenul actual intro
dus în ştiinţă mai tîrziu. Interesant este că in literatura modernă tocmai
la B. buteo „zborul în ghirlandă'� tipic nu pare a fi menţionat. Am avut
ocazia să-l revăd primăvara la 8.IV. 1 956 în împrejurimile Băilor Olă
neşti, jud. Vîlcea. La distanţă foarte mică, s-a putut observa că în zbor
şorecarul din cînd în cînd îşi întinde picioarele aproape vertical în jos,
ca şi cum ar fi pregătit să apuce o pradă, şi zboară astfel cîtva timp. In
fine, în timpul toamnei am văzut zborul în ghirlandă chiar la cîţiva
şorecari la 29.X.1 943, in parcul Bazoş, jud. Timiş.
"Zborul în ghirlandă", mai mult sau mai puţin tipic, se observă
uneori şi la specii din alte grupuri sistematice.
La 30.111.1 968, pe un lac mic în apropierea marelui ghiol Fortuna
din deltă am observat acest joc la un mascul de raţă fluierătoare (Anas
penelope). Lacul avea formă de elipsă alungită, cu luciul liber de apă
aproximativ de 800-1000 m lungime şi 200-300 m lăţime. Răţoiul l-a
ocolit în zbor de mai multe ori la rînd, cam pe la marginea desişului de
trestie din jur. In tot timpul zborului, se ridica şi se lăsa în jos, în curbe
line regulate, scoţînd într-una cunoscutul lui fluierat melodios. Deşi în
apropiere nu s-a văzut vreun alt exemplar de aceeaşi specie, este mai
mult decît probabil că era un joc nupţial.
Tot ca un zbor în ghirlandă poate fi privit un anumit joc al becaţi
nei comune (Capella gallinago). Intre 23.III-1 5.IV. 1 947, în bălţile de
Ia Cerneteaz, jud. Timiş, am observat pe lingă cunoscutele coborîri în
picaj cu „behăitul" caracteristic, şi unele urmăriri în perechi. Păsările
rotesc una după alta deasupra unei băltoace, uneori coborînd lin pînă
aproape de suprafaţa apei, apoi urcind tot aşa de lin destul de sus, cobohttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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rînd iar etc. Tot timpul se aud strigătele lor ce se pot reda prin „tacu,
tacu, tacu... " nu prea puternic. La 23 III, un astfel de joc, observat mai
cu atenţie, a durat aproximativ 15-20 minute. La un moment dat li s-a
asociat o a treia becaţină, dar pentru un timp scurt. Jocul s-a întrerupt
la o înălţime mare, de unde ambele păsări s-au aruncat în picaj cu un
behăit deosebit ·de puternic şi s-au a'?ezat destul de departe una de alta.
I n alte ocazii am auzit strigătul respectiv atit la perechi care jucau
in aer, cit şi la cele pe care le stîrneam de jos ; iar de două ori l-am
auzit şi la exemplare izolate,la unul după ce a coborit în picaj cu be
hâ.it şi era pe cale să se aşeze j os (28.III) şi la unul stîrmit de jos (6.IV.).
De fapt, acest strigăt este menţionat în literatură, în transcripţii
puţin deosebite de cea de mai sus ; dar s2 precizează că ar fi scos de
obicei de mascul care şade j os, foarte rar în zbor (G 1 a d k o w, 1951 ;
K o z 1 o w a, 1962).
Menţionez că la o pereche, care juca sus în aer, am auzit şi altfel
de strigăt, asemănător cu „tji, tj i...", obişnuit al becaţinei, dar nuanţat
puţin altfel.

Zbor în cerc
In timpul acestui zbor pasărea descrie in aer cercuri orizontale, mai
mult ori mai puţin regulate. Acest zbor se combină cu jocuri nupţiale
de altă natură ; de altfel, s-a şi văzut mai sus că, în ce priveşte depla
sarea pe orizontală ş: „zborul în ghirlandă'" urmează uneori un traseu
în formă de cerc sau elipsă.
Zborul orizontal în cercuri a fost observat la unii fluierari (genul

Tringa).

I n aceeaşi lucrare -:lin 1 943 am vorbit şi despre jocurile nupţiale ale
fluierarului de munte (T. hypoleucos), foarte animate şi variate ; au
fost observate pe rîul Gurghiu în aprilie 1936. I n ele intercalează une
ori şi zborul în cercuri. Fluierarul (fără îndoială masculul) descrie cercuri
regulate foarte jos deasupra apei, scoţînd în continuu triluri melodioase ;
se poate vorbi de un adevărat „cintec", mult mai plăcut decît al multor
păsări calificate drept „cintătoare". Din cauza lăţimii destul de mici a
albiei rîului cercurile nu au diametre mai mari de 1 0-15 m. Zborul este
uneori ramat, uneori planat. .fn ultimul caz pasărea poate lua două po
ziţii diferite : cu aripile ridicate în sus (ca la Sylvia nisoria etc.) sau din
contra cu aripile lăsate în jos şi capul ridicat în sus. Uneori se amestecă
un al doilea mascul ; atunci zborul devine neregulat, păsările se urmă
resc şi chiar încearcă să se bată în aer. (P a ş c o v s c h i 1 943) • ).
In ce priveşte alte specii ale genului, zborul în cerc este menţionat
tn literatură la fluierarul de lac (T. stagnatilis) (S u ş h k i n, 1908, citat
de G I a d k o w, 1 951 şi K o z 1 o w a, 1 961).
In 1 955 am observat în bălţile de la Gălbinaşi, jud. Ilfov, zboruri
în cerc la trei specii ale genului - fluierar de mlaştină (T. glareola) între
1 4-27.IV, fluierar-picior roşu (T. totanus) intre 2 1-27.IV, şi fluierar
•)

Asupra jocurilor nupţiale ale acestei specii
1961.

r.

se vedea detalii la K o z l o w a,
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de lac, o singură dată la 27.IV ; la primul le-am revăzut tot acolo la

30.IV. 1 961.

Interesul acestor observaţii constă î n primul rînd în faptul c ă fluie
rarii (foarte numeroşi la datele respective) nu cuibăresc aici, ci se aflau
în . pasaj. Literatura menţionează, însă, că jocurile nupţiale în.cep abia
la citeva zile după sosire la locul de cuibărit (G l a d k o w, 1951 ;
K o z l o w a, 1 961). Reamintim că T. glareola nu cuibăreşte de loc la noi,
T. stagnatilis cuibăr�te rar în lagune marine, iar T. totanus destul de
abundent, dar numai în lagune şi deltă (D o m b r o w s k i, 1 9 1 2). Deci,
la Gălbinaşi au fost observate păsările nordice poposite în timpul mi
graţiei.
Al doilea fapt surprinzător este asemănarea perfectă a jocului la
toate trei specii. Spre deosebire de T. hypoleucos, păsările zboară la înăl
ţimea mare (pînă la cîteva zeci de metri) şi descriu cercuri orizontale cu
diametru mare. In tot timpul zborului pa.sărea fluieră neîntrerupt şi
aceste fluierături se contopesc într-un ,.cîntec·" continuu şi melodios.
Cîntecul este foarte asemănător la toate trei specii ; fără să vezi bine
pasărea este greu să-ţi dai seama ce specie este.
Dacă la T. stagnatilis zborul în cerc se consideră caracteristic jocu
lui nupţial, pentru celelalte două specii sînt citate alte manifestări.
La T. totanus se menţionează un zbor ondulat, pe cit se pare - ase
mănător intrucîtva cu „zborul în ghirlandă" (H u x 1 e y, 1912, citat de
K o z 1 o w a, 1 961 ; Z e d t w i t z, 1 933). Intre
descrierile celor doi au
tori există oarecari deosebiri, dar nici unul nu pomeneşte zborul în cerc.
Trebuie să fie subliniat că al doilea dintre ei vorbeşte textual <le!>pre :
. . . o serie de arcuri de cerc deschise în sus, astfel incit pasărea parcă
vroia să deseneze ghirlande pe cer. . . ". Astfel, el ar fi precursorul terme
nului de „zbor în ghirlandă", care s-a folosit pentru prima d'ată abia în
1 951 (B o u d o i n t, citat de G l u t z, 1 971).
Pentru T. glareola se consideră c:aracteristice, de asemenea, ridicări
în sus cu bătăi dese de aripi, apoi coborîri in picaj , cu aripi imobile şi
coadă desfăşurată în evantai (K o z l o w a, 1 961).
Ar rezulta, deci că la aceste specii de fluierari apar variaţii sensi
bile, atît în caracterul jocului nupţial, cit şi în epoca începerii lui.
„

Coborîri planate
Cîteva specii de păsări cintătoare au un zbor nupţial interesant.
Ma�culul începe să cînte de obicei şezind jos, apoi se ridică în aer hă
tind des din aripi într-un unghi foarte ascuţit faţă de verticală, se opreşte
o clipă pe loc, apoi coboară de asemenea pe o linie foarte înclinată, ţi
nînd aripile ridicate în sus şi imobile, iar coada larg desfăcută. Uneori,
după ce a atins punctul culminant, nu porneşte imediat dirn:t în jos,
ci mai face cîteva „salturi" cu ridicări şi coborîri scurte. Cîntă continuu
în zbor, cî teodată şi după e:e s-a aşezat din nou jos.
Sînt citate multe cazuri de asemenea „coborîri planate", de exemplu
Anthus trivialis, Acrocephalus schoenobaenus, Sylvia nisoria şi S. com
munis, Hippolais pallida etc. Interesant este că această comportare nu
apare la toate speciile din aceleaşi genuri. De exemplu Acrocephalus
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arundinaceus

şi

Sylvia borin

nu

cîntă

în

P t u ş e n k o, 1954, V o 1 c e a n e ţ k i 1954).

zbor

(G 1 a d k o w, 1 954 ;

La genul Anthus acest zbor n u a fost citat pînă acum la toate spe
ciile. Dar, pe lingă A. trivialis, este foarte caracteristic pentru A. spino
letta şi desigur bine cunoscut tuturor cercetătorilor avifaunei munţilor
înalţi. Tot aşa de caracteristic a fost observat la A. campestris, 22-23.
Vl.1 965, Tulcea (Dealul Taberei).
Acelaşi zbor în formă caracteristică a fost observat la
Emberiza
dar, probabil era o excepţie, văzută o singură dată, în împre
jurimile Timişoarei, 30.IIl. 1 947. In literatură găsim descris alt zbor nup
ţial : „ .. . masculul zboară din tufă în tufă, ţinîndu-se î.n poziţie verticală
şi desfăcind larg coada" (S p a n g e n b e r g, 1 954). Ca să nu revenim
asupra acestei specii, trebuie să fie menţionat că am observat şi un al
treilea fel de zbor nupţial : zbor orizontal, cu aripile vibrînd des, coada
larg desfăcută, uneori şi picioarele lăsate în jos. Şi acest zbor trebuie
să fie o excepţie, fiindcă a fost observat numai de două ori - 23.IV.1 962,
Cernica, jud. Ilfov, şi 22.IV. 1970, împrejurimile Timişoarei ; totuşi în
primul caz erau mai mulţi masculi, care jucau la fe l pe o suprafaţă
destul de mică. In majoritatea covîrşitoar� a cazurilor masculii acestei
specii cîntă şezind liniştit pe tufe sau ierburi înalte.

calandra ;

Dintre specii de Sylvia, am mai observat un zbor nlllpţial la Ş.
la 8.V. 1 970, împrejurimile Timişoarei. In tufe w pe malul
bălţii Ţariga cîntau intens mai m ulţi masculi de această specie. Unul
dintre ei s-a ridicat oblic sus in aer, s-a oprit o clipă pe loc, apoi a por
nit in jos tot oblic, în reprize scurte, sacadate, întrerupte prin opriri ;
la fiecare oprire pasărea se întorcea iar cu capul în sus, cu corpul mai
mult sau mai puţin vertical şi coada desfăcută, menţinindu-se prin citeva
bătăi de aripi, apoi se lăsa iar cu capul în jos şi continua coborîrea . In
timpul coboririi mişca ".lin aripi, în loc să le ţină ridicate în sus şi imo
bile, ca speciile înrudite. Nici nu a cintat continuu în timpul zborului,
ci scotea numai din cind în cind triluri scurte. Zboruri nupţiale cu cobo
rîri planate se mai observă la turturică (Streptopelia turtur) • ) şi gugu
ştiuc (S. decaocto). Sînt aproximativ la fel la ambele specii, dar mai
spectaculoase la guguştiuc ; diferă, însă, de zborurile descrise ale cîn
tătoarelor. Nu sînt însoţite de nici un fel de semnale vocale. La zbor par
ticipă o singură pasăre (probabil mascui). Ea se ridică în sus la încli
nare de aproximativ 50-60° faţă de orizontală, hătind des din aripi şi
ţinînd coada strînsă ; urcarea uneori e în linie dreaptă, în alte cazuri
în spirală, cu 1-2 întoarceri. In punctul culminant pasărea se opreşte,
se întoarce cu capul în j os şi începe să coboare ; la coborîre aripile s1nt
la1g deschise şi imobile, dar fără să fie ridicate în sus, iar coada larg
desfăcută în evantai. La început coborîrea este aproape verticală ; apoi
se îndulceşte din ce în ce şi la sfirşit pasărea descrie o curbă largă a-
proape orizontală, care se termină în coroana vreunui arbore din apro
piere sau pe acoperişul unei clădiri.

curruca,

•) In literatură găsim menţionate zboruri nupţiale la turturică, dar
precizarea detaliilor (D r e h m, 191 1 ; M e k l e n b u r ţ e w, 1951).
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

fără

161

STUDIUL ZBORURILOR NUPŢIALE ALE PAsARILOR

Joc în. salturi succesive
Este frecvent tot la S. decaocto. In mod obişnuit acest joc decurge
în felul următor : păsările şed la început alături pe o cracă orizontală,
coama unei clădiri sau ceva asemănător. Apoi una din ele (probabil mas
culul) saltă spre cealaltă şi o împinge lateral cu tot corpul. A-ceasta caută
să se menţină pe loc, dar la urmă pierde echilibrul şi sare 30-40 cm
în sus, peste spatele partenerului, aşezîndu-se imediat jos. Cealaltă une
ori se apropie iarăşi lateral şi o împinge din nou, .:tceasta sare iarăşi şi
astfel jocul continuă înainte. In unele cazuri, însă, la prima săritură par
tenerul răspunde cu o săritură asemănătoHre, căutînd să împingă din
aceeaşi parte ca la început ; cealaltă sare din nou şi j ocul se transformă
într-o serie de sărituri succesive, foarte rapide şi insoţite de plesnituri
puternice din aripi. In alte cazuri Wla din păsări vine în zbor spre cea
laltă, care şade liniştită şi o împinge lateral şi puţin de j os, sau trece
pe deasupra, atingînd-o uşor pe spate ; în ambele cazuri pasărea de jos
reacţionează printr-un salt peste parteneră, dar uneori se depărtează mai
mult decît in jocul obişnui t, la 1-2 m ; şi în acea5tă variantă s-a obser
vat transformarea jocului într-o serie de salturi succesive. In timpul
acestor jocuri se aude deseori strigătul puternic „prji, prji..." (obişnuit
la această specie în timpul zborului).

Zusammenfassung
BEITRĂGE ZUR KENNTNISS DER BALZFLUGE DER VOGEL
Erstens werden einige Betrachtungen ilber den „Ghirlandenflug" gemacht ;
derselbe wird heute in der ornithologischen Lteratur oft besprochen. Der Verfasser
erwiihnt, dass er solchen Flug bei B. butea schon im 1943 beschrieben hat, selbst
verstăndlich ohne den jetzigen Ausdruck zu verwenden. Spiiter hat er ihn noch
bei Anas penelope und Capella gallinago beobachtet. Der wager('chte „Kreisflug",
von den melodischen Trillern begleitet, ist filr einige Arten der Gattung Tringa
eigentilmlich. Im 1943 hat der Verfasser auch ihn bei T. hypoleucos erwiihnt.
Spiiter beobachtete er die Kreisflilge bei T. stagnatilis, T. totanus und T. glareola
(bei dem ersten schon frilher în der Fachliteratur erwâhnt). Weiter werden die
„schwebenden Herabsteigen" mit den nach oben unbeweglich gehaltenen Flilgeln
erortert. Neben den schon seit langcm bek.annten Fâllen erwăhnt der Verfasser
noch Anthus campestris und Emberiza calandra. Bei dem letzten wird noch ein
anderer Balzflug beschrieben, namentlich - wagerecht, mit den schnell zitternden
Flilgeln und dem fâcherformig verbreiteten Schwanz, zuweiln auch mit den nach
unten hiingenden Beinen. Ein merkwilrdiger Balzflug wurde bei einer Sylvia
curruca beobachtet : fast senkrechtes Hinaufsteigen und schrăges, durch die kurzen
Aufenthalten unterbrochenes Herabsteigen. Das „schwebende Herabsteigen nach
dem schrăgen Hinaufsteigen ist auch bei Streptopelia turtur und S. decaocto be
obachtet. ; diese halten aber die Flilgeln in demselben Plan mit dem Korper, nicht
nach oben gerichtet. Endlich beschreibt der Verfasser einen eigentilmlichen
Balzspiel von S. decaocto. Die beiden Vogel sitzen zuerst nebeneinander 1o?edrilckt
auf einem Zweig oder Dachfirst ; pl6tzlich beginnen sie eine Reihe der Sprilnge,
eine ilber dem Rilcken des anderen ; bei diesen hort man starke Schreie wid
Flilgelklatschen.
•
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I

RECHERCHES ORNITHOLOGIQUES DANS LA DEPRESSION
DE GIURGEU
DAN MUNTEANU

La depression intramontane de Giurgeu represente pour l'ornitho
logie de natre pays une tache blanche et jusqu'â present il n'y a aucune
etude d'ensemble sur son avifaune.
On dispose seulement des donnees sommaires concernant l'arrivee
et le passage printanier de 35 especes migratrices (hirondelle de chemi
nee, hirondelle de fenetre, cigogne blanche, grue cendree, pigeon co
lombin, caille ,coucou, bergeronnette grise, etourneau etc.), informations
publiees par la revue „Aquila" (1899-19 1 5) dans la serie des rapports
annuels consacres â la migration.
Nos recherches, effectuees dans la periode 1 972-1973, sont orien
tees de preference vers l'etude de l'avifaune de la vallee de la riviere
Mureş, d'autant plus que certaines de nos observiations ocasionnelles des
annees precedentes nous ont signale l'existence de quelques oiseaux
aquatiques, dont la presence dans une region de montagne presente un
interet particulier.

Cadre naturel
i\yant une origme tectono-volcanique et ayant subi Ies modifica
tions determinees par les particularites des phases lacustres successives
dans le neogene-quaternaire, la depression de Giurgeu apparait comme
une plaine etendue (altitude de 730 m ă Joseni), entouree par les ver
sants des montagnes Giurgeu, Hăghimaş et Gurghiu et traversee du fil
d'eau de la riviere Mureş et de ses affluents. La pente â. declivite reduite
du terrain et les rives generalement basses du cours d'eau ont favorise
la formation de rnarecages assez etendus, alimentes d'abondance avec de
l'eau, surtout, au cours du printemps. C'est pourquoi une riche flore
hygrophyle s'y developpe, dans laquelle predomine l'herbe ă manne
(Glyceria maxima /H a r t m./ H o 1 m b.) ; dans Ies portions avec une
eau plus profonde poussent la laiche Schoenoplectus lacustris (L.) P a 1 1 a
et l'epi d'eau (Potamogeton natans L.) et dans quelques marais on
aper<;oit la massette (Typha latifolia L.) ou le roseau (Phragmites com
munis T r i n.). Dans cette depression il y a aussi des pres assez ete-ndus
et des cultures agricoles (pomme de terre, lin, cereales), en echange la
vegetation ligneuse est pauvre ; elle n'y est representee que par l'osier
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et la saule (Salix) sur Ies rives des cours d'eau, ou bien par quelques
groupes d'aulnes (Alnus incana L.), de bouleaux (Betula alba L.) ou
d'epicea (Picea abies (L.) (H. K.). Les versants qui montent de la peri-
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Fig. 1 . Croquis de la depression de Giurgeu (â l'exception de la portion d u
Nord-Ouest).

ferie de la „plaine" vers Ies montagnes sont, pour la plupart, defriches,
de sorbe: que Ies forets d'epiceas se maintiennent seulement au-d.essus
des altitudes de 900-1 000 metres. Les agglomerations humaines de la
depression de Giurgeu, sans etre nombreuses, sont assez etendues, et
l'espace situe entre les maisons est occupe d'arbres fruitiers et de
jardins.
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Avifaune
Dans notre travail, nous n'envisageons pas l'ensemble de l'avifaune
de la depression de Giurgeu, mais uniquement celle qui est presente dans
la vallee de la riviere Mureş et dans les terrains plats au long du cours
d'eau (occupes pour la plu.part d e prairies, de cultures agricoles et
d'habitations), entre Izvorul Mureşului et Sărmaş. Nous faisons donc
abstraction de l'avifaune habitant les forets des versants, mais â la fin
de l'ouvrage on presente une liste d'especes sous forme d'annexe (sure
ment pas complete).
Dans la presentation qui suit nous arvons tenu compte aussi du ma
terie! avifaunique existant dans les collections locales, c'est â dire au
musee de Gheorgheni et dans la collection personelle de M. E I e k e s,
bon connaisseur des oiseaux, qui nous a offert avec amabilite de precieu
ses informations. De meme nous presentons les conclusions qui se de
gagent de l'analyse des donnees publiees dans la revue „Aquila"' concer
nant la migration printaniere des oiseaux dans cette region. La succes
sion des especes est celle adoptee dans le „Nomenclateur des oiseaux de

Roumanie" •).

Ord. Gaviiformes
Gavia stellata (P o n t o p p.) - Coll. musee : 1 exemplaiire en plu
m age d'hiver (1960) .
Gavia arctica (L.) - Call. musee : 2 expl. ad. en plumage nuptial
(1960) et 1 juv. (1 966).

Ord. Pod.icipediformes
Podiceps ruficollis

Elekes : 2 expl.

(P a

1 1.) - Call. musee :

1 expl.

(19 65) ;

call.

Podiceps nigricollis C. L. B r eh m - Call. musee : 3 expl. (ld' ad.,
1 963 ; 1 juv., 1 965 ; 1� en plwnage de tra'IlSition) ; call. Elekes : 2 expl.

(ad. ,

juv.).

B o d d. - Call. musee : 4 expl.
association de chasseurs : 1 expl.

Podiceps grisegena

(1963, 1 966) ;

Ord. Pelecaniformes
Pelecanus onocrotalus L.

- Col. musee : 1 expl. (1961).

Ord. Ciconiiformes
lxobrychus minutus (L.) - Call. musee : 1 expl. (1 965).
Ardea cinerea L. - Espece rare, quelques individus

observes â
Borzont (9.05. 1971, 28.05.1 973, 3.07.1 973). Dans la revue „Aquila" sont
mentionnees 1 0 observations, parmi lesquelles deux au cours du mois de

• ) Ocrot. nat., t. 16 (1972), no. 1,

p . 127-145.
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mars (10.03 . 1 908, 29.03.1 907) et 8 en avril (2-22.04), c'est â dire -:lans
le periode de la migration printaniere de l'espece. Outre cela, elle a ete
trouvee nichant â Ditrău et Remetea (1 908-1909).
Ardea purpurea L. - Accidentelle : Remetea, 30.08.1971, 2 ind.,
Borzont, 8.08.1 972, 1 ind.
Ciconia ciconia L. - Espece de pasS'age et heite d'ete. La migration
printaniere a lieu generalement du milieu du mois de mars jusqu'au
debut d'avril (d'apres les donnees d' „AquHa"). Certaines annees, elle
commence plus tot (9.03.1 904 ; en 1 9 1 0 est citee une observation â
Gheorghieni le 28.02), mais dans Ies autres plus tard, quand elle se pro
longe jusqu'apres le milieu d'avril. En 1 9 74 j'ai observe â Ditrău 4 ind.
le 4 avril. J'ai i:lentifie 20 nids occupes, comme il suit : Gheorghieni 2 nids ; Ciumani - 3 ; Voşlobeni - 1 ; Chileni - 1 ; Valea Strîmbă
1 ; Joseni - 3 ; Borzont
3 ; Lăzarea - 2 ; Remetea
3 nids. La
plupart des nids apparaissaient crnciens, abatis sur des maison elevees
(par exemple â Gheorghieni et Remetea) ou sur des eglises ; ceux de
Lăzarea, situes sur deux poteaux en beton, sont recents. La ponte est
formee de 2-4 oeufs ; les poussins quittent le nid vers l'a fin de juillet
ou dans la premiere decade du mois d'aout (la plus precoce observation
de juv. volants le 21.07.1 972 â Borzon t). Les oiseaux se nourissent dans
les marais situes au long du Mureş, aussi dans les pres, mais plus rare
ment sur les terrains agrkoles. La migration d'automne commence de
bonne heure ; â la fin du mios d'aout les cigognes blanches sont parties
de la depression.
Ciconia nigra (L.) - Coll. musee : 1 expl.
Plegadis falcinellus (L.) - Coll. musee : 1 expl. (1965).
-

-

Ord.

-

Anseriformcs

Anser anser (L.) - Coll. musee : 1 expl. (1 963) ; coll. Elekes : 1
expl.
Anser albifrons (S c o p.) - D'apres Ies affirmations des chasseurs,
l'espece passe regulierement au-dessus de la depression, surtout en au
tomne ; vraisemblablement il s'agit de la meme voie trans-carpathique
mise en evidence par moi au long des vallees de Bistriţa et de Bicaz
(M u n t e a n u, 1964) ; coll. musee : 2 expl. (1 959).
Cygnus cygnus (L.) - Coll. musee : 1 expl.
Anas platyrhynchos L. - Oiseau nicheur dans la vallee du Mureş,
plus nombreux dans Ies marais et Ies terrains inondables de Borzont ;
j'ai observe ici au cours d'un jour (28.05.1 973) jusqu-aux 32 individus.
un nid avec 9 oeufs partiellement incubes a ete trouve â Suseni, dans
une prairie, pres de la riviere de Mureş (1 .06. 1972). Vers l'hiver, quand
Ies eaux gelent, Ies canards quittent la depression de Giurgeu pour y
retourner au printemps. Coli. musee : 1 d" ad. (1 959).
Anas crecca L. - Coll. musee : 1 'i? (1 965).
Anas acuta L. - Coll. musee : 1 <:! ad. (1 965).
Anas querquedula L. - Coll. musee : 1 'i? ad. (1 959) ; une observa
tion incertaine le 10.05. 1971 ă Borzont (2 ind.).
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A nas clypeata L. - Deux 2 2 (ou d'c! e n eclipse) sur l'eau d e Mureş,
en aval de Borzont, ă la date de 22.07. 1 9 72.
Aythya ferina (L.) - Call. musee : 1 � (1 965) ; coll. Elekes : 1 2.
Aythya nyroca (G U 1 d.) - Espece rare, observee seulement ă Bor
zont (8.0C.1 972 et 16.08.1 973, 1 5 ind. en tout), ou sa nidification est pos
sible. Call. musee : 2 c!c! ad. (1960) ; call. Elekes : 1 2 ad.
Aythya fuligula (L.) - Un d' en eclipse observe le 22.07.1972 ă
Borzont ; la date tardive de cette observation est surprenante.
Bucephala clangula (L.) - Coll. Elekes : 1 2 ad.
Mergus serrator L. - Call. Elekes : 1 2 ad.
Mergus merganser L. - Call. musee : 1 d' ad. (1 965).

Ord. Falconiformes
Pernis apivorus (L.) - 11 niche dans Ies forets (une ponte collectee
par M. E 1 e k e s) ; rarement dans la depression : Voşlobeni - Izvorul
Mureşului, le 29.07. 1 9 7 1 , 1 ind. en vol.
Milvus milvus (L.) - Coll. musee : 1 exemplaire (1 960).
Milvus migrans (B o d d.) - Coll. E 1 e k e s : 1 exemplaire.
Accipiter gentilis (L.)
Espece surement sedentaire ; call. musee :
4 expl.
Accipiter nisus (L.) - Coll. musee : 3 expl.
Buteo lagopus (P o n t o p p.) - HOte d'hiver rare : Joseni, 24. 1 0 . 1 971 ;
Ditrău, 6.01 . 1 972, 29. 1 2. 1 9 72 ; Borzont, 15.02.1 973.
Buteo buteo (L.)
Observee rarement en volant au-dessus des
champs cultives ă recherche de la nourriture.
Aquila clanga P a 1 1. - Un ind. observe â Voşlobeni le 25.08.1 974
(par L. K a 1 a b e r).
Aquila pomarina C. L. B r e h m - 11 vient rarement des forets
limitrophes (Borzont, 2 1-22 .07.1972) ; call. musee : 2 expl. (1 960, 1966).
Aquila heliaca S a v. - Call. musee : 1 expl. (1 957) ; surement
espece accidentelle.
Aquila chrysaetos (L.) - 11 descend d:ans la depression ă la recherche
de la nourriture ; en juin 1 972 j 'ai note en tout 5 in-:lividus entre Sub
cetate et Suseni. Coll. musee : 3 expl. (deux de 1962).
Circus macrourus (G m.) /ou cyaneus L. ?/ - Espece accidentelle :
Borzont, 24.1 0 . 1 9 7 1 , 1 2.
Circus aeruginosus (L.)
Espece accidentelle : Borzont, 3 1 .05.1972,
1 2 ; call. musee : 12 (1961).
Falco peregrinus T u n s t. - Un sujet en vol pres de Izvorul Mureşului, le 23.09.1971 ; call. musee : 1 ad. (1 965).
Falco columbarius L. - Coll. musee : 1 couple (c!, 2), 1 962.
Falco vespertinus L. - Coll. musee : 2 O'c! (1962, 1 963) et 1 2 (1 962).
Falco subbuteo L. - Niche sans aucun doute dans les forets, d'ou
il se dirrige vers la vallee du Mureş pour chercher sa nourriture ; j'ai
observe bien des fois cette espece (1-3 ind.) â Borzont et Ciumani. Coll.
musee : 1 expl. (1962).
-

-

-
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Falco tinnunculus L. - Plus rare que l'espece anterieure ; il obtient
sa nourriture sur des prairies et des terrains agricoles (Remetea, Bor
zon t) ; coll. musee : 2 expl.

Ord. Galliformes
Perdix perdix (L.) - Espece sedentaire rare (Borzont, 24. 1 0. 1 97 1 ;
Ditrău, 6.0 1 . 1 972, 21 .02.1 974 - par bandes de 3-1 0 ind.).
Coturnix coturnix (L.) - HOte d'ete habituel dans Ies champs de
cereales. Il arrive dans la derniere decade du mois d'avril (la plus pre
coce observation notee le 1 1 .04. 1 9 1 2 ă Lăzarea), mais la migration se
prolonge jusqu'au debut de mai (cf. „Aquila"). Coll. m usee : 1 expl.

Ord. Gruiformes
Grus grus (L.)
Oiseau de passage ; au debut de notre siecle il
passait regulierement par la region. Les dates d'arrivee variaient assez
fort, mais elles renfermaient toujours une periode de 3-4 semaines. Les
premiers oiseaux apparaissaient d'habitude dans la premiere decade du
mois de mars, d'autres fois seuleme.nt vers le fin du mois (par exemple
en 1 909, quand le passage a dure jusqu'au 24.04) ou meme en avril ; la
moyenne des 22 dates d 'arrivee enregistrees („Aquila", 1 908-1 9 1 3) est
26.03. La grue cendree n'a pas ete observe dans la dernier temps sur la
depression du Giurgeu.
Gallinula chloropus (L.) - HOte d'ete ; quelques sujets sont presents
durant les mois d'ete dans le fourre de plantes aquatiques au long du
Mureş, ă Borzont, ou vraisemblablement ils nichent. Coll. musee : 1 juv.
Porzana parva (S c o p.) - &pece certainement nicheuse, elle vit
dans le meme habitat et le meme territoire que l'espece precedente ; nous
pouvons observer ces oiseawc quand ils marchent sur Ies feuilles flottan
tes de Potamogeton ou quand ils se faufilent agilement parmi Ies tiges
de Schoenoplectus. Coll. d'auteur : 1 juv. (8.08.1 972).
-

Crex crex (L.) - H6te d'ete qui vit surtout dans Ies pres humides de
la vallee du Mureş (note ă Gheorghieni, Suseni, Ciumani et Borzont).
Au printemps il a ete observe dans la premiere moitie du mois de mars
(„Aquila", 1 907-1913). Coli. musee : 1 expl.

Fulica atra L. - Espece accidentelle : Borzont, le 1 7.08.1973, 1 ind.
sur le Mureş. Coll. musee : 2 expl. (1 960) ; coll. E 1 e k e s : 2 expl.

Ord. Charadriiformes
Vanellus vanellus (L.) - Espece de passage (17.03.1 909, Valea Strîm
bă /„Aquila", 1 9 1 0/ ; 4.04.1 974 ,Ditrău, 2 iI?-d. ; 24. 10.1971, 1 2 + 1 ind.),
mais quelques individus restent dans la depression meme au cours de la
saison chaude (mai-aout). Certains oiseaux (sujet:s isoles ou petites
bandes ; environ 30 ind. â BoI"ZJOnt le 31.05.1972) volent d'une place ă
l'autre sur les pres hwnides ou sur les champs avec des rereales encore
de petite taille ; d'autres vaneaux semblent s'etr e etablis sur un territoire
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limite, tel que je l'ai observe en 1 972 â Borzont (2-3 ind. sur le rneme
territoire humide, recemrnent laboure, entre Ies 28.05-6.08). Je ne crois
pas que l'espece niche dans la depression de Giurgeu et j e n'ai jamais
observe de j eunes.
Philomachus pugnax (L.) - Une seule observation : 3 sujets â Bor
zont le 28.05.1 973. Call. musee : 2 expl.
Tringa totanus (L.) - Espece accidentelle : Ciurnani, 30.07. 1 9 7 1 , 1
ind. ; Boirzont, 25.06.1 972, 2 ind. en val.
Tringa nebularia (G u n n.) - Call. musce : 1 expl. (1 965).
Tringa ochropus L. - Deux abservatians : Remetea, le 30.0 7 . 1 9 7 1
(1 ind.) et le 14.06.1 972 entre Suseni e t Ciuma.ni, sur l e Mureş (1 + 1
ind.).
Tringa glareola L. - Des oiseaux isales ou par petits groupes
(jusq'aux 8 sujets) ont ete abserves pendant la deuxieme maitie du mois
de juillet et en aout, dans Ies marais de Barzant et sur Ies rives de
Mureş ; cette periode carrespund au debut du passage autamnal de
l'espece.
Tringa hypoleucos L. - Dewc sujets abserves au long du Mureş â
Ciumani (30.07. 1 97 1 ) et â Barzant (3.07.1 973) ; le caurs du Mureş n'est
pas canvenable pour la nidification du chevalier guignette qu'en aval
de Remetea.
Limosa limosa (L.) - Call. musee : 1 expl. (1 965).
Numenius arquata (L.) - Call. musee : 1 expl. ( 1965).
Scolopax rusticola L. - Pres de la vallee d u Mureş, exclusivement
en pasage ; sa nidification -dans Ies forets d'epicea est tres prabable. Les
dates d'observation („Aquila", 1 906-1 9 14) cauvrent l'intervalle 8.0322.04, avec une frequence plus elevee dans la deuxieme moitie du mais
de mars et au debut d 'avril.
Gallinago gallinago (L.) - Cette espece est presente tout l'ete (mai
aout) dans Ies marais de Barzont, mais des sujets isoles sont abserves
aussi da.ns d'autres endraits au lang du Mureş. Au cours d'u mois de mai
jusqu'â la moitie de juin, j ' ai observe des mâles en val nuptial typique
(jusqu'ă 3 in-:l. en meme temps le 12.06.1 972), de sarte que je crois que
le becassine de marais niche aussi dans cette regian de la Roumanie.
Stercorarius parasiticus (L.) - Call. E 1 e k e s : 1 ad., Gheorghieni,
mars 1 972 (vair K a h I , 1 973).
Larus minutus P a 1 1.
Call. musee : 1 expl. immature (1 960) .
Larus argentatus P a n t o p p. - Call. musee : 1 ad. (1966) ; call.
E 1 e k e s : 1 ad.
Larus ridibundus L. - Espece accidentelle, au printemps et en ete :
Borzont, 28.05. 1 973, 1 imrnature ; Borzont, 3.07.1 973, 2 ad. en val vers
le Nord. Call. musee : 1 immature (1 966).
Chlidonias niger (L.) - L'especes a'Pparait pendant le passage, dans
le mois de mai. Elle a ete observee â Borzont Ies 3 1 .05. 1 972 (1 ind.),
1 .06.1 972 (5 ind.) et 28.05. 1 973 (5 + 4 ind.), mais une fois aussi dans le
courant de l'ete (3.07. 1 973 : 2 ad. + 1 juv.).
Chlidonais leucopterus (T e m m.) - Espece rare de passage : Bor
zan t, 14.05.1 969, 6-8 ind. ; Borzont, 3 1 .05.1 972, 2 ind. en campagnie
d'une guifette noire.
-
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Stema hirundo L. - Observation unique : Borzont, le 25.06. 1 972, 3
expl. en volant au long du Mureş vers ses sources.

Ord. Columbiformes
Columba palumbus L.
11 niche dans Ies forets des montagnes
environnantes ; on peut observer des pigeons ramiers en vol ou sur les
champs cultives â la recherche de la nourriture (jusqu'aux 20 ind. le
3.07. 1 973, pres de Borzont). L'arrivee du printemps a ete note („Aquilah,
1912, 1913) le 1 4.03. 1 9 1 2 (Chileni) et Ies 3-9.04. 1 9 1 1 (Chileni, Lăzarea).
Columba oenas L. - Observe (l-5 ind.) plusieurs fois, en passage ;
la plus tardive observation a ete notee le 24.1 0.1971 â Borzont. Au cours
de l'ete, quelques couples vivent dans une foret des hetres pres de Izvo
rul Mureşului. 11 arrive („Aquila", 1 9 1 0-1914) pend:ant la deuxieme
moitie du mois de mars ; la plus precoce observation, 1 1 .03, a ete notee
dans Ies annees 1 9 1 0 (Valea Strîmbă) et 1 9 1 2 (Suseni).
Streptopelia decaocto (F r i v.) - Rencontrec en petit nombre dans
les agglomerations humaines ou pres de celles-ci (cimetiere de Suseni,
plantation de coniferes â proximite de la gare Subcetate). Sedentaire.
Streptopelia turtur (L.) - Elle niche dans Ies forets, mais Ies oiseaux
cherehent leur nourriture surtout dans les champs de cereales ; nous
avans observe des concentrations des tourterelles dans le dep(>t de lin de
Joseni (plus de 1 00 oiseaux le 22.07.1 972). L'arrivee, d'apres Ies peu
nombreuses donnees existantes („Aquila"', 1 908-1913), decoule â la fin
du mois d'avril.
-

Ord. Cuculiformes
Cuculus canorus . L.
HOte d'ete dans Ies forets, m.ais au cours du
passage il s'arrete aussi dans Ies saules de Mureş. 11 arrive au cours du
mois d'a.vril, Ies premieres observations annuelles etant notees entre le
4 et le 27.04 („Aquila", 1 906-1 914). Coll. musee : 1 expl.
-

Ord. Strigifonnes
Asio flammeus (P o n t o p p.) - Coll. musee : 1 expl.
Athene noctua (S c o p.) - Espece rare, dans la ville de Gheorghieni
et dans Ies villages (Joseni, Ditrău, Remetea). Coll. musee.

Ord. Caprimulgiformes
Caprimulgus europaeus I;. - Rare dans la depression, surement de
passage seulement ; rencontre â Gheorghieni le 1 0.04.1 900 et â Remetea
le 13.05.1 908 („Aquila", 1 90 1 , 1 909) .

Ord. Apodiformes
Apus apus (L.) - Espece accidentelle, surtout au cours du prin
temps. Notee („Aquila", 1 9 10-1 9 1 3) Ies 20.04. 1 909 (Gheorghieni), 1 5.
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04. 1 9 1 1 (Joseni) et 1 1 .05. 1 9 1 2 (Chilieni). Observee par moi le 1 3.06.1 972
a Ditrău (2 in:I..) et le 28.05. 1 973 â Borzont (2 ind.).

Ord. Coraciiformes
Alcedo a.tthis L. - Espece tres rare, probablement seulement acci
dentelle ; un expl. dans la collection E 1 e k e s.
Coracias garrulus L. - Probablement espece accidentelle de passage.
Observee („Aquila". 1 9 1 2 , 1 9 1 3) Ies 25.04. 1 9 1 1 (Chilieni}, 26.04. 1 9 1 2 (Va
lea Strimbă), 1 1 .05, 1 9 1 2 (Joseni) ; call. musee : 1 expl.
Upupa e]XJps L. - Espece rare, rencontree par moi ă Borzont, Sub
cetate et Remetea. Les plus precoces observations ont ete notees vers la
fin du mois de mars (25.03 . 1 9 1 2, 31 .03.1 910). mais l'huppe arrive d'habi
tude entre les 5-1 5.04. Call. m'USee : 1 expl. (1960).

Ord. Piciformes
Jynx torquilla L. Rencontre occasionnellement dans la valee du
Mureş, au cours de la migration (8.04. 1 9 1 1 , 1 7.04 . 1 9 1 2 , 2 1 .04. 1 91 2, cf.
„Aquila'') ou apres la fin de la periode de niodification (29.07. 1 97 1 , Izvo
rul Mureşului).

Ord. Passeriformes
Galerida cristata (L.) - Sedentaire, mais tres rare ; quelques ind.
vus ă Ciumani, Joseni-Borzont (1 juv. le 2 1 . 0 7 . 1 9 72) et Remetea.
Alauda arvensis L. - HOte d'ete. L'arrivee a lieu dans la premiere
decade du mois de mars au meme ă la fin de fevrier („Aquila." , 1 9071 914), mais en 1 907 le passage a ete note seulement plus tard, entre les
25.03-8.04. Especes nombreuse dans toute la depression ; elle chante
jusqu'au milieu du mois de juillet.
Riparia riparia (L.) - Notee quelques fois pendant le passage pre
nuptial entre Ies 20.04 (1 909) - 8.05 ( 1 9 1 2), cf. „Aquila"· ( 1 9 1 0- 1 9 1 3).
J ai recontre cette espece â Borzont le 20.05. 1 972 (3 ind.) et le 28.05. 1 972
(environ 8-1 0 ind. en volant au-dessus de Mureş).
Hirunda rustica L. - Espece commune dans toutes Ies agglomera
tions ; Ies oiseaux valent souvent au-dessus de la surface de l'eau du
Mureş. Les juv. quittent le nid au milieu du mois de juillet ou meme
plus tard, jusq'au milieu du mois d'aout. Le passage de printemps decoule
au cours du mois d'avril (generalement entre. les 4-20.04), a;vec l'apogee
dans la deuxieme decade de ce mois ; Ies plus precoces observations sont
notees meme a la fin de mars (2 1 .03. 1898, Ditrău ; 23.03. 1 9 1 3 , Suseni) ;
certaines annees le passage se prolonge j usqu'ă la fin du mois d'avril
(24.04. 1 91 1 , 28.04.1 909) /„Aquila", 1 8 99-1 9 1 5/. En 1 972, quelques ind.
ă Topliţa le 1 .04. Le depart des oiseaux a eu lieu, l'annee 1 898, entre
Ies 25.08-1 6.09, la plus tardive hirondelle de cheminee etant rencontree
le 29.09 â Remetea (en tout 1 81 jours de stationnement d'ans la depres
sion) fP u n g u r, 1 904/.
'
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Delichon urbica (L.) - Hâte d'ete, qui niche en nombre restreint
dans Ies agglomerations. Elle arrive 6-1 0 jours apres l'hirondelle de
cheminee, de sorte que le passage se prolonge meme jusqu'au debut du
mois de mai. L'espece a ete observee certaines annees ( 1 9 1 1 , 1 9 1 2) depuis
le 30 mars, mais dewc semai.nes apres aucune hirondelle de fenetre n'a
ete aperc;ue ; par la suite le passage fut repris au milieu du mois d'avril
(„Aquila", 1 90 7-19 14). Rarement en dehors des agglomeraitions, jusq'au
dessus du Mureş.
Oriolus oriolus (L.) - Espece accidentelle de passage : Gheorghieni,
le 29.05.1 973, 1 d' dans Ies arbres du lycee ; coll. E I e k e s : 1 couple
(d', '?).
Garrulus gland.arius (L.) - En automne, des individus isoles dans
Ies saules et Ies aunes riverains ; coll. musee.
.
Pica pica (L.) - Espece peu nombreuse, elle vit dans Ies terrains
parsemes de buissons â haute taille ou de groupes d'arbres.
Corvus monedula L. - Une seule observation : le 2. 1 1 . 1 973, quatre
ind. en volant autour de l'eglise de Ditrău.
Corvus frugilegus L. - Accidentelle ; le 24. 10.1971 un sujet â Joseni.
Corvus corone cornix L. - Des exemplaires isoies ou par petites
bandes sont observees assez souvent dans Ies champs cultives et Ies pres ;
elle niche probabiernent sur des arbres hauts. Coll. musee.
Corvus corax L. - II niche dans Ies forets dans un nombre relati
vement important. En ete, Ies corbeaux sont observes rarement dans Ies
terrains cultives, mais au cours des mois d'hiver ces oiseaux sont recon
tres frequemment dans Ies champs laboures ou pres des ortlures mena
geres dans Ies alentours d'agglomerations ; 40 ind. entre Joseni et Gheor
ghieni au mois de novembre 1 969. Coll. musee.
Parus major L. - Rare : Borzont (dans une boulaie), Izvorul Mure
şului (bocage au bord du Mureş).
Saxicola rubetra (L.) - Espece assez nombreuse dans Ies prairies ;
le 3.07.1 973. deux familles â Borzont.
Oenanthe oenanthe (L.) - Rare ; rencontre seulement â Voşlobeni
(21 .07.1 972) dans une carriere abandonnee.
Monticola. saxatilis (L.) - Une seule ancienne ob:!ervation : Joseni,
1 9.04. 1 9 1 2 („Aquila", 1 9 1 3).
Phoenicurus ochruros (G m.) - Niche en petit nombre dans Ies
agglomerations, dans Ies carrieres (Voşlobcni), dans le cimetiere de Su
seni. L'arrivee â la fin du mois de mars ou dans la premiere moitic
d'avril („Aquila", 1 9 10-1912).
Phoenicurus phoenicurus (L.) - Oiseau de passa,ge, depuis la fin
du mois de mars (21-30.03. 1 9 12) jusqu'au milieu d'avril („ /\quila",

1 9 1 0- 1 9 1 3).
Luscinia luscinia (L.) - Seulement de passage, rare ; n:>tee entrc
Ies 1-5.05 (1907, 1 909, 1 9 10, 1 9 1 1 ) et le 12.04. 1 9 1 2 („Aquila", 1 908-1 9 1 3).
Turdus pilaris L. - Visiteur d'hiver, mais aussi espece nicheuse ;
une famille (2 ad. + 3 juv.) fut rencontree le 3.07.1 973 dans un bocage
pres de Borzont. Le 24. 1 0 . 1 97 1 , un total d'environ 40 in-J. â Joseni et

Borzont.
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Turdus merula L. - Pendant l'ete elle est rencontree dans la boulaie
de Borzont et dans le bocage situe sur le bord du Mureş entre Voşlobeni
et Izvorul Mureşului, ou je crois que l'espece niche ; au cours du mois
d'aout, des individus isoles dans les arbres et les bosquets de la de
pression.
Turdus philomelos C. L. B r e h m - En petit nombre dans les
bocages du Mureş, durant la deuxieme moitie de l'ete. Elle niche fre
quemment dans Ies forets d'epicea. La plus tardive observation : 24. 1 0.
1 9 7 1 , ă Borzont (l ind.).
Turdus viscivorus L. - Le 1 4.06.1 972 un ind. entre Suseni et Ciu
mani, dans un bosquet de saules.
Locustella luscinioides (S a v i) - HMe d'ete. Quelques couples (max.
8) nichent dans Ies marecages et marais de Borzont ; au cours du mois
d'aout j'ai vu des exemplaires aussi dans Ies osiers situes au long des
eaux. Chant intense en juin-juillet.
Acrocephalus sc�oenobaenus (L.) - Peu nombreuse, observee seule
ment â Borzont ; elle prefere evidemment Ies laiches. A ce qu'il parait,
son epoque de ni·dification est plus tardive que celui de A. palustris,
parce qu'elle chante jusqu'â. la fin du mois de juillet ; des oiseaux juve
niles observes le 1 6.08. 1 973.
Acrocephalus palustris (B e c h s t.) - Hote d'ete relativement
commun, il vit presque exclusivement dans Ies osiers, sur les bords du
Mureş et des ruisseaux affluents ; rencontre aussi dans une petite rose
liere, â Borzont (12.06.1 972 : 2 d'd'), ă cote de A. arundinaceus. Coll.
d'auteur : 1 expl. (8.08.1 972).
Acrocephalus arundinaceus (L.) - Hote d'ete. Environ 5 couples
vivent dans une roseliere peu etendue au voisinage de Borzont, sur le
bord droit ".lu Mureş ; les mâles chantent intensivement pendant les mois
de mai et de juin.
Sylvia borin (B o d d.) - 2 1 .0 7 . 1 9 72 : 2 ind. â. Joseni, dans les osiers
du ruisseau Becheni.
Sylvia communis L a t h. - Probablement oiseau nicheur ; le 1 3.06.
1 9 72 un ind. dans une petite plantation de robinier situee entre les
villages de Subcetate et de Remetea.
Sylvia curruca (L.) - 1 2.06.1972 : deux d'd' â Subcetate (l'un dans
un bocage au rivage du Mureş, l'autre dans une plantation de robin!ers
et pins) ; probablement espece nicheuse.
Phylloscopus collybita (V i e i 1 1.) - Niche rarement. par exemple
dans une plantation de coniferes ă Subcetate ou dans la boulaie de Bor
zont. Au cours du mois d'aout, d'individus isoles dans Ies saules et les
aunes du Mureş. L'espece arrive dans la premiere moitie du mois d'avril
ou meme en fin de mars {„Aquila", 1 908-1 9 1 3) .
Ficec!.u!n alb.:col l is (T e m m.) - Quatre observations printanieres
(a'vTil - debut de mai, 1 9 1 1-1912) furent notees ă Joseni, Lăzarea .et
Valea Strimbă {„Aquila", 1 9 1 2, 1 913) ; bien sur, seulement de passage.
Anthus trivialis (L.) - Observe en ete dans la boulaie de Borzont
el dans une touffe d'arbres pres de Izvorul Mureşului ; plus nombreux
sur Ies lisieres des forets qui entournent la depression.
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Anthus spinoletta (L.) - Il apparait dans la depression seulement
prndant la migration ; quelques ind. ă Borzont le 24. 1 0 . 1 9 7 1 .
Motacilla flava L . - Espece nicheuse, elle vit dans Ies marecages
du long de Mureş, dans des endroits avec vegetation assez basse (obser
vations ă Remetea et Borzont) ; apres la fin de la nidification, on la
rencontre aussi dans les pres de la vallee. La population locale est res
trcinte au point de vue numerique, mais elle est interessante en ce qui
concerne sa position systematique ; quelques exemplaires appartiennent
a la sous-espece typique (M. f. flava L.), d'autre sont de veritables M.
f. feldegg M i c h. ,tandis qu'une troisieme categorie est representee
par des oiseaux arvec des caracteres int.ermediaires (mâles avec le front
ct Ies parties laterales de la tete noires, sans sourcil ou avec le sourcil
restrcint ă sa portion posterieure, situation quand le sommet de la tete
et la nuque sont d'une couleur cendree). Elle niche dans la depression ;
ic 3 1 .03.1 972, un couple portant la nourriture pour Ies poussins. La plus
precoce observation printaniere fut notee le 12.04 . 1 909 („Aquila", 1 9 1 0).
Motacilla cinerea T u n s t. - H6te d'ete ; l'arrivee des premiers
oiseaux a lieu dans la deuxieme moitie du mois de mars, entre Ies 1 623.03 („Aquila", 1 908-1 915). En ete, elle est presente seulement dans
la portion superieure de la riviere Mureş, dans Ies alentours de Izvorul
Mureşului.
Motacilla alba L. - Espece commune dans toute la depression. Elle
arrive au cours de la premiere moitie du mois de mars (Ies extremes :
2- 1 3.03), mais le passage se prolonge jusqu'ă la fin du mois („Aquila",
l :J06-1915).
Bombycilla garrulus (L.) - L'espece est citee â Gheorghieni durant
n;iver 1 9 1 3-1914, des novembre
jusqu'au 1 3.04. 1 9 1 4 (U.0.K., 1 9 1 3 ;
S c h c n k, 1 914).
Lanius collurio L. - Espece nicheuse, visiteur d'ete ; elle vit en
petit nombre dans des buissons et des bosquets, dans divers points de
la depression.
_Lanius minor G m. - Tres rare ; un seul ind. identifie avec pre
cision le 2 1 .07.1 972 entre Gheorghieni et Voşlobeni (aussi une observa
tio!l incertaine â Remetea le 1 3.06.1 972).
Lanius excubitor L. - Repandu dans l'entiere depression (obser
vation â Gheorgheni, Borzont, Ciumani, Voşlobeni. Remetea), il vit sur
tout dans Ies prairies parsemees d'osiers hauts ; j'ai rencontre aussi des
j u\ �nils. Je n'ai pas vu l'espece au cours des mois d'hiver.
Sturnus vulgaris L. - Espece frequente ; elle niche dans toutes Ies
places favorables pour la construction des nids, tant dans Ies agglorne
rations qu'en dehors de celles-ci. En ete, on peut rencontrer de grands
vols formes meme par des centaines d'oiseaux ; le 22.07.1971 j 'ai vu
pres de Gheorgheni un vol d'environ 2 OOO etourneaux. Les oiseaux arri
vent d'habitude dans la deuxierne decade du mois de mars, quelquefois
meme au debut du mois („Aquilla", 1 907-1 9 1 3).
Passer domesticus L. - Espece sedentaire dans toutes Ies agglome
rations. Les moineaux domestiques visitent Ies cultures cerealieres et Ies
prairies pour se nourrir.
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Passer montanus L. - Il vit dans
la valle du Mureş, dans les
endroits ou poussent des vieux saules (Voşloben! - Izvorul Mureşului,
Borzont, Subcetate, Remetea), ainsi que dans quelques agglomerations.
Les oiseaux se nourrissen t dans Ies champs cultives.
Fringilla coelebs L. - Espece frequente dans les forets ; elle vient
au long du Mureş en ete ou en automne.
Carduelis chloris (L.) - Dans la depression, hâte d'ete. II vit en
pc!tit nombre dans un bocage de saules et aunes ă Izvorul Mureşului,
dans le cimetiere de Suseni E:t dans Ies parcs, Ies jardins et les allees
des agplomerations humaines (Gheorgheni, Borzon t, R emetea etc.).
Carduelis spinus (L.) - Observations occasionnelles, tant en ete
(29.07. 1 9 7 1 , Izvorul Mureşului, 1 + 1 ind.) qu'au cours de l'hiver (15.02.
1 973, Joseni, une bande d'onze individus) .
Carduelis carduelis (L.) - Espece commune dans
la vegetation
arborescente, surtout dans les agglomerations (allees, jardins avec dec;
arbres fruitiers, parcs etc.) ; le 13.06.1972 une famille arvec des jeunes
a Remetea. Prcsente aussi au cours d'hiver (1 5.02.1973, Joseni et Bor
zont, un total d'environ 50 ind.). La population locale appartient â la
sous-espece C. c. balcanica S a c h t 1 b.
Acanthis can11abina (L.) - Espece rclativement rare, observee pen
dant Ies mois d'ete â G heorgheni, Voşlobeni et Borzont (1-5 în.ci.).
Pyrrhula pyrrhula (L.) - 22.07. 1 972 : 2 ind. â Borzont, dans Ies
osiers de Mureş.
Emberiza citrinella L. - Le bruant jaune vit dlans Ies petits grou
pes d"arbres ou des buissons (Borront, Subcetate etc.) mais un nombre
relativement plus eleve est rencontre seulement sur les versants. Un
r:id avec 5 oisillons a ete trouve ă Subcetatc le 13.06 . 1 972. Les oiseaux
visitent quelquefoiş, durant la deuxieme moitie de l'ete, Ies voisinages
du Mureş et Ies champs agricoles •) .

CONCLUSIONS
La liste que nous venons de presenter comprend 132 especes d'oi
scaux (380/0 du total de l'avifaune du pays), repartis en 15 ordres ; le
nom.bre d'oiseaux nicheurs est relativement reduit, 41 especes seulement,
ce qui represente 3 1 0/0 de l'avifawie de la depression (on pourrait y
gallinago, Aythya . nyroca,
ajouter encore trois especes :
Gallinago
Lanius minor). Parmi Ies especes etudiees SC trouvent cependant qucl
ques oiseaux aquatiques ou etroitement attache� aux terrains humides,
clont la nid.ification en pleine zone tle montagne presente un interet
pc..irticulier ; nous faisons reference bien sur â Ciconia ciconia, Anas pla
tyrhynchos, Porzana parva, Motacilla flava (y compris la sous-espece
balkanique feldegg), Locustella luscinioides, Acrocephalus schoenobaenus,
1l. palustris et A. arundinaceus (possible aussi la becassine de marais
ct le fuligule nyroca). De plus, il y faut noter lu presence des espec2s
• ) D'apres M. E 1 e k e s trois autres especes furent observees dans les alentours
: Egretta alba, E. garzetta et Aegypius monacs11s (un ind.

de Gheorghieni, â savoir
collecte vers 1960).
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campestres Alauda arvensis, Galerida cristata, Coturnix coturnix, Perdix
perdix et Crex crex, vivant dans les vastes cultures agricoles et Ies prai
rles de la depression.
Il est â presumer que tout cela est du non seulement aux condi
tions physiographiques et phytocenologiques locales, mais aussi au fait
que le couloir des depressions de Birsa, de Ciuc et de Giurgeu, tel qu'on
le constate, represente une voie pour la migration intracarpathique,
importante pour cette region de notre pays, favorisant l'expansion des
especes propres ·aux basses altitudes a l'interieur d'une aire rnontagneuse.
Cette opinion est d'autant plus plausible car la depression de Giurgeu
n'a pa.s d'ouverture vers Ies contrees basses de la zone de collines par
ou une infiltration progressive des especes pui�se avoir lieu (grâce â
une extension continuelle de l'aire de distribution des especes).
On comprend, par ailleurs, pourquoi parmi Ies especes voisines Ies
migratrices (oiseaux mobiles, pouvant franchir Ies barrieres des mon 
tagnes) sont representees dans une plus large mcsure, par rapport aux
especes sedentaires, comme par exemple l'alouette de champs par rap
port au cochevis huppe, ou la caille par rapport â la perdrix.
Les especes non-nicheuses presentes ternporaircment dans la depre
ssion appartiennent â deux categories. Certaines cspeces sont des oiseaux
de passage qui traversent la region au printemps et en automne, soit
qu'ils nichent quelque part dans natre pays (y compris Ies Carpathes).
soit qu'il s'agisse d'especes nordiques, parmi lesquelles seulement quel
ques unes sont representees en grand nombre (An.�er albifrons, Vanel- ·
lus vanellus, Chlidonias niger, quelques passeriformes, mais aussi Cico
nia ciconia) ; d'autres especes sont rares, ou bien accidentelles seule
ment. Dans cette categorie doivent etre inclus Ies hOtes d'hiver, lesquels,
etant donnees Ies temperatures abaissees dans cette depression, y
sejournent d'habitude pour peu de temps.
La deuxieme categorie d'oiseaux â sejour temporaire est composee
d'especes qui nichent dans Ies forets des environs de la depression et
qui descendell'l.t dans la vallee de la riviere Mureş uniquemcnt â la
recherche de la nourriture (tous Ies jours ou pour une periode plus lon
gue, apres l'epoque de la reproduction, inclusivemen t au cours <le la
migration) ; comme exemple on peut citer Ies rapaces, le corbeau, Ies
pigeons sauvages, la tourterelle etc.
Ce serait, bien sur, interessant de connaitre tout le trajet parcouru
dans Ies montagnes par Ies oiseaux que nous rcncontrons dans la depre
ssion ·de Giurgeu, en particul ier celui des oiseaux aquatiques, mais, pour
le moment nous ne pouvons â ce sujet que foire des suppositions. Vers
le Sud, ou bien du Sud, il est certain que Ies oiseaux passent par Ies
depressions de Ciuc et de Birsa (donc au long de la vallee de l'Olt}, qui
ferment, avec la depression de Giurgeu, un veritable couloir intra-mon
tagneux, horde â l'Est des montagnes Giurgeu, Hăghimaş, Ciuc et Bodoc
et a l'Ouest des montagnes Gurghiu, Harghita et Baraolt. Vers le Nord
ce couloir se termine brusquement au pied du massif de Călimani et
nous ne pouvons pas supposer que Ies oiseaux franchissent ses cimes.
Nous croyons par consequent qu'il le contournent au Sud et au S ud
Ouest, se dirigeant par la suite vers Ies collines de Bistrita et seulement
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un nombre reduit d'individus (surtout des passeriformes) prend la direc
tion NE jusqu'aux montagnes de Bistriţa.
La veridicite de cette assertion se trouve confirmee par l'<>bserva
tion d'un certain nombre de cigognes blanches ă Stînceni, le 1-er et le
4.04.1 972, ce qui prouve que cette espece suit, dans sa migration, le
defile du Mureş, apres un changement importan t de direction dans son
deplacement. Or, il est tout ă fait probable que d'autres oiseaux m igra
teurs procedent de meme.
II faut admettre, bien sur, que des recherches ă venir sur l'avifaWle
des autres depressions situees dans la zone de l'Est de la Transylvanie
pourraient apporter de nouvelles contributions â la connaissance sous
rapport ornithologique des Carpathes Orientaux et ă elucider les voies
de la migration tl.es oiseaux dans cette partie de la Roumanie.
Annexe l

ESPECES NICHEUSES DANS LES FOIU:'l'S D''F.:PICEA
Ciconia nigra (L.) - coll. musee l expl.
Pernis apivorus (L.)
Accipiter gentilis (L.)
Buteo buteo (L.)
Circaetus gallicus (Gm.) - coll. musee 1 expl. (1961).
Aquila pomarina C. L. B r e h m
Aquila chrysaetos (L.)
Tetrao urogallus L. - coli. musee 2 couples.
Scolopax rusticola L.
Columba palumbus L.
Streptopelia turtur (L.)
Cuculus canorus L.
Bubo buto (L.) - coli. musee 1 expl.
Asio otus (L.) - call. musee 1 expl.
Aegolius funereus (L.) - coll. Elekes 2 expl.
Glaucidium pa.sserinum (L.) - coll. Elekes 1 expl .
Strix aluco L. - coll. musee I expl.
Strîx uralensis Pall. - coll. musee 2 expl.
Dryocopus martius (L.)
Dendrocopos major (L.)
Garrulus glandarius (L.)
Nucifraga caryocatactes (L.)
Corvus corax L.
Parus montanus B a l d.
Parus cristatus L.
Parus ater L.
Certhia familiaris L.
Troglodytes troglodytes (L.)
Erithacus rubecula (L.)
Turdus torquatus L.
Turdus merula L.
Turdus philomelos C. L. B r e h m
Turdus viscivorus L.
Sylvia curruca (L.)
Phylloscopus collybita (V i e 1 1.)
Regulus regulus (L.)
Regulus ignicapillus (Te m m.)
Prunella modularis (L.)
Anthus trivialis (L.)
Fringilla coelebs L
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Cardue[is spinus (L.)
Loxia curvirostra L.
Pyrrhu[a py rrhu [a (L.)

CERCETARI ORNITOLOGICE IN DEPRESiUNZA G J URGEULUI

•

Rezumat

Depresiunea Giurgeului este situată in Carpaţii Orientali, intre munţii Gur
ghiu, Giurgeu şi Hăghimaş şi în acelaşi timp pe cursu l superior al rîului Mureş.
Ea are aspectul unui „şes" întins şi plan (alt. 730 m la Joseni), ocupat în cea
mai mare parte de culturi agricole şi de fîncţe bogate ; în unPle lornri din lunf a
Mureşului se află terenuri mlăştinoase cu o vegetaţie higrofilă bine dezvoltată
(de ex. lingă Borzont).
Lucrarea p rezintă rezultatele observaţiilor de teren ale autorului din anii
1972-1 973, precum şi concluziile dalelor publicate la inceputul secolului nostru
(„Aquila", 1898-1 9 1 5) asupra migraţiei păsărilor prin această regiune, comple
tate cu indicarea speciilor existente în colecţiile locale.
In lunca Mureşului au fost identificate în total 132 specii (38D/0 din avifauna
ţării), dintre care aproximativ 41 cuibăresc în depresiu1;.c, iar celelalte apar tem
porar în diferite sezoane ale anului. Cele mai interesante sînt desigur păsările
acvatice sau strîns legate de terenurile umede, dintre c11rc aici cuibăresc urmă
toarele specii : Ciconia ciconia, Anas platyrhyr1chos, Gallinula chloropu.�. Por
zana parva, Motaeilla flava (inclusiv subspecia balcanică feldegg), Locustella lus
cinioides, Acrocephalus schoenobaenus, A. palustris şi A. arundinaceus, posibil de
asemenea Gallinago §allinago şi Aythya nyroca. Dintr� speciile campcstre au fost
identificate : A lauda arvensis, Coturnix coturnix, Crex crex Galerida cristata şi
Perdix perdix (în ordinea relativă a frecvenţei lor).
In depresiune apar şi alte specii acvatice şi limicole. mai ales în cursul
pasajelor, unele dintre ele fiind adevărate rarităţi ptntru această partP. a ţării
(Pelecanu.� onocrotalus, Plegadis fa[cinelus) sau în general pentru România (Gavia
stellata). Desigur că ele se deplasează după o cr?le de migraţie care urmează
Ca1·f'aţi!or Orientali, respectiv
culoarul depresiunilor intramontane din vPstul
Birsa - Ciuc - Giurgeu, situaţie care de al tfel a favorizat şi ino;talarea în împre
jurimile Gheorghenilor a speciilor clocitoare citate mai sus ; după toate proba
bilităţile, din nordul depr. Giurgeu păsările migratoare Î!;oi schimbă direcţia, îndrep
tîndu-se spre vest în lungul defileului Mureşului (Topliţa-Deda).
,
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OCROTIREA CHIROPTERELOR ÎI\: R. S. ROMANIA
GEORGE

D. VASILIU

Ocrotirea mediului înconjurător este azi o problemă care preocupă
întreaga omenire. A devenit o problemă de Stat !
Cercetînd bilanţul pierderilor intervenite în echilibrul naturii, ca
urmare a nesocotinţei relaţiilor dintre organisme şi mediu de unii aler
gători după profituri pe seama Terei, iar pe de altă parte, îngrijoraţi
de fulgerătorul progres al tehnicii, simţit in toate sectoarele vieţii sociale,
se caută pentru ocrotirea naturii, forme din ce în ce mai variate şi
mai eficiente.
Ii revine meritul lui G u s t a v K i r k (1967) de a fi desprins din
'biofilaxie (ştiinţa care se ocupă cu conservarea tuturor formelor vii din
lumea animală şi vegetală) partea care se referă exclusiv la lumea
mamiferelor, făurind termenul de theriophilaxie atribuindu-i ca obiect
principal de cercetare : conservarea, paza şi ocrotirea mamiferelor în
totalitatea llor, aceasta ca o necesitate, indiferent din ce punct de vedere
ar fi considerare :
etic, cultural, ştiinţific, estetic, social, economic.
medical, juridic, pedagogic, moral.
Iniţiativa ţării noastre, în această privinţă şi-a căpătat în lume, un
binemeritat prestigiu.
Biologilor noştri le revine datoria să contribuie cu toată pregătirea
lor ştiinţifică şi pasiune la această luptă de a păstra elementele floris
tice, faunistice şi geologice într-un ansamblu armonios, fără ca natura
Patriei noastre să fie al terată.
Oprindu-mă la zoologia vertebratelor, trebuie să aifirm, că dacă
pentru un ele specii „mai la îndemîna oricui", adkă mai bine cunoscute
(să-mi fie îngăduit a mă exprima astfel !) - mă refer la peşti, păsări
şi mamifere mari - există o înţelegere a rostului lor în menţinerea
echilibrului biologic - multe din specii beneficiind de o ocrotire stabi
lită prin legi, altele, foarte folositoare au rămas încă duşmănite, ca
unnare a unor credinţe legate de misticism, de falsă cunoaştere a rolu
lui lor în natură.
Printre aceste vertebrate, Chiropterele sau popular liliecii, încă mai
sînt supuse sentinţelor de nimicire.
Chiropterele, alcătuiesc în scara zoologică, un ordin bine precizat
încadrat în infraclasa mamiferelor eutheriene, totalizînd 17 familii, răs
pîndite pe tot globul pămîntesc, cu excepţia Antarcticii.
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Caracterele lor morfologice, anatomioe şi etologice, le imprimă o
netă deosebire de restul vertebratelor.
Prezenţa memb:ranei alare (patagiu), pliurile tegumentare nazale şi
auriculare, dentiţia la majoritatea din ele de tip insectivor, viaţa de

Fig. I.

-

Liliac mic (Rhinolophus h ipposideros Bechstein ;
Fam. Rhinolophidae)

colonie în mii -de exemplare migraţia pe oare o efectuează pe distanţe
de la 30- 1 200 km. activitatea crepusculară şi nocturnă, letargia esti
vală şi hibernală, ghearele curbe ale degetelor membrelor posterioare
care le înlesnesc agăţarea cu capul în jos de tavanele bolţilor, grinzilor,
stîncilor, orientarea prin ecolocaţie, sînt toate însuşiri care suscită aten1,ia omului de ştiinţă, dar, foarte puţin cunoscute de omul de rîn<l !
Divizate în două subordine : Megachiroptera (liliecii mari) şi Micro
ch'iroptera (liliecii mici), ultimii sînt reprezentaţi şi în faunra noastră
prin 2 familii care cuprind 28 de specii :.
1 - Familia Rhinolophidae - fig. 1 şi 2 (cu talia pînă la 90 rrun)
cu 3 genuri, prezentă la noi printr-un singur gen ;
2 - Familia Vespertilionidae - fig. 3 (cu talia între 35-1 05 mm)
cu 38 genuri din care la noi se află 8 genuri.
Microchiropterele din fauna noastră sînt chiroptere euritope, crepus
culare şi nocturne. Ziua se adăpostesc în peşteri, galerii de mine părăhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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site, crăpături d e stînci. !ncepînd d i n amurg, activează
î n căutarBa
hranei, fiecare specie cunoscîndu-şi teritoriul de hrană, care poate fi :
lungul unui fir de apă de unde capturează insectele aflat.€ în zbor, altele,

F i g. 2.

-

Liliac-mic-cu-potcoavă (Rhinolophus eu ryale Blasius ;
Fam. Rhinolophidac}

caută marginea pădurilor poenile, parcurile sau grădinile aş·a cum fac
speciile genurilor antropofile (Eptesicus, Pipistrellus) ; şi în fine, unele
de talie mai robustă, ca Nyctalus noctula (liliac mare de amurg) vînează
insectele aflate deasupra pădurilor şi stepelor la ma.ri înălţimi. !n cău
tarea hranei, speciile fac o selecţie a acesteia. Aşa de exemplu Pipis
trellus pipistrel lus (liliac scund) şi Pipistrellus nathusi (liliac cu pielea
aspră) preferă dipterele (anofelide simulide, flobotonide) şi lepidopte
rele mici (pyr.aleide, triei-:le), pe cind Myotis myolis (liliac mare), Nycta
lus noctula (liliac mare de amurg) şi Eptesicus serolinus (liliac cu aripi
lat�) numai lepidopterele şi coleopterele mari, printre care, cărăbuşul
cade cel mai des vktimă.
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După regimul lor nutritiv, G r a s s e şi D e v i 1 1 e r s (1 965) împart
microchiropterele în următoarele categorii :
1 - entomofage - în care intră toate sp2ciile de la noi şi din
restul Europei ;
2 - carnivore - cu reprezentanţi în America ;
3 - piscivore
cu reprezentanţi în America Centrală şi de Sud ;
4 - nectarivore - răspindite în America tropicală, Mexic.
5 - po1enivore - Asia tropicală, Malaezia ;
6
hematofage - în America de Sud.
-

-

Oprindu-ne la speciile care trăiesc la noi, toate acestea sînt exclu
siv entomofagc, folositoare, în regimul lor nutritiv intrînd în proporţie
de 97,50/o (K al a b u c h o v, 1 928) insecte dăunătoare agriculturii, sil
viculturii, horticulturii ca şi insecte cu rol epidimiologic, ele avind, cum
afirmă B a r b u (1974) „un rol important în ecosistemele noastre şi pen
tru economia umană".
Numărul insectelor capturate de un indivi:l, într-un timp destul
de scurt este foarte mare. In.că în urmă cu 1 60 de ani, mai precis în
1913, L e i s l e r, a demonstrat prin experienţele sale, că un singur indi
vid din specia Pipistrellus pipistrellus (liliac scund) consumă
într-o
1 1/2 oră 71 diptere şi viespi, iar Eptesicus serotinus (liliac cu aripi late)
într-o 1/2 oră - 12 cărăbuşi.
Tot L e i s 1 e r, este acela care, într-o scrisoare datată 2 ianuarie
1813, adresată unui cunoscut silvicultor german, atrage atenţia asupra
foloaselor aduse de chiroptere silviculturii, subliniind că dintre toate
animalele i nsectivore terestre în afară de Caprimulgus {pasărea cunos
cută la noi sub numele de lipitoare), nu există o altă vietate consuma
toare de insecte dăunătoare în timpul nopţii.
De atunci, silvicultura germană a început să militeze pentru expli
carea rolului folositor al chiropterelor şi, nu-i surprinzător, că ra'Cest rol
il găsim lămurit începînd din 1876, în primul volum - M a m i f e r e
- al tratatului de zoologie forestieră elaborat de A 1 t u m .
După B a r b u (l. c.), un liliac de talie mijlocie sau mi că ajunge
să captureze 500 de insecte într-o 1/2 oră.
Luînd în calcul, citeva date precise, cum sînt acelea pe oare ni le
dă M. D u m i t r e s c u şi colaboratorii (1955), care estimează populaţia
coloniei permanente de Miniopterus schreibersi (liliac cu aripi lungi)
aflată în peştera de la M-rea Bistriţa la· 10 OOO de indivizi, constatăm
că acest conswn de insecte atinge cifre direct uluitoare.
Numai j umătate din indivizii adulţi ai acestei colonii, dacă ar cap
tiva o oră pe zi timp de 30 zile, pe o perioadă de 5 luni de zile (din
aprilie-septembrie) , consumul de insecte al acestei jumătăţi de colonii
se ridică la 750 OOO OOO insecte dăunătoare. Desigur sta,tisticile îşi au pro
babilitatea lor, dar rămin cel puţin indicatori.
Cum este posibilă această capacitate de detectare şi capturare a
insectelor? Şi mai ales noaptea ?
Lămurirea acestui comportament îşi are originea în ingeniozitatea
marelui fiziolog italian
Lazzar o
S pa 1 1 a n z an i
(1 729-1 799))
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cunoscut pentru contribuţiile lui asupra circulaţiei sîngelui, digestiei şi
fecundaţiei şi care şi-a dedicat ultimii ani ai vieţii cunoaşterii biologiei
chiropterelor. 1n 1 7 94 - deci în urmă cu peste 200 de ani - întreprinde

Fig.

3.

-

L i l iac-bărbos (Myotfa mystacinus

Kuhl ;

Fam. Vesperti l ionidae).

că aceste mamifere
primele experienţe asupra liliecilor, demonstrînd
mici orbite experimental - sînt perfect capabile să zboare fără a se
lovi de pereţii , mobila sau firele fine ce le-au fost întinse î:1 camera de
ex-perimenitare.
P.atru ani mai tîrziu, L. J u r i n e (1 798), arată că un liliac cu auzul
deteriorat, este incapabil să evite în zbor obstacolele întîlnite. De abia
în 1 920 fiziologul englez H a r t r i d g e sugerează ipoteza. că liliecii emit
în timpul zborului nocturn ultrasunete, al căror ecou reflectat de obsta
colele întîlnite este capta·t de aparatul lor audi tiv.
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Intrebuinţînd un analizator de ultrasunete, G r i f f i n şi G a l a m
b o s (1 941) confirmă temeinicia ipotezei lui H a r t r i d g e, înregistrînd
aceste vibraţii imperceptibile şi stabilesc la unele specii aparţinind genu
rilor Eptesicus, Myotis şi Pipistrellus, că a-cestea au 4 categorii diferite
de sunete :
1 - un strigăt avertizor de 7 k.ilocicli (adică 7 OOO de vibraţii pe
secundă perceptibile de om şi cu o durată de 1/4 dintr-o
secundă) ;
2 - o vibraţie uşoară auzită numai cînd te apropii de animal ;
3 - un zgomot scurt („clic") foarte repede, puţin perceptibil.
4 - ultrasunete neperceptibile de urechea omenească cu o frecvenţă
de 40-70 kilocicli.
Cele mai frecvente ultrasunete sînt cuprinse între 4 0-50 kilocicli,
!n repaus, un liliac emite în medie 5-1 0 ultrasunete pe secundă, la
ridicarea în aer 20-30, iar în faţa unui obstacol 60 ultrasunete. Emi
terea sunete1or se face pe gură sau pe nas, iar ecoul lor, nu poate fi
auzit la distanţă mai mare de 4,50 m.
B o u r l i e r e (1 951), presupune că rolul principal în emiterea sune
telor l-ar avea: pentru Rhinolophidae pliurile tegumentare nazale, iar la
Vespertilionid.ae pliurile auricula.re (tragus).
Toate aceste cercetări, duc la concluzia că orientarea microchirop
terelor în zborul lor crepuscular şi nocturn se face prin stimuli auditivi
şi ecolocaţie sau sonar.
Cu alte cuvinte, datorită sensibilităţii laringelui şi cavităţii nazale,
animalul emite un nwnăr de ultrasunete pină la 60/sec., care, reflectate
de anumite obiecte sint captate de pavilioanele oriculare cu mişcare
in'.:lependentă, apreciind în acest fel, vecinătatea obiectelor, ocolindu-le
sau apropiindu-se de ele - adică de insectele cu care se hrănesc.
Iată cum, cunoaşterea etologiei animale - în cazul de faţă, ecolo
caţia, a dus la naşterea unei noi ştiinţe
Bionica.
Am insistat poate ceva mai mult asupra acestor fenomene necu
noscute în amănunt de mulţi, tocmai
pentru a demonstra că aceste
caractere ne îndreptăţesc să socotim chiropterele ca animale de un folos
excepţional, cu rol pozitiv în menţinerea echilibrului biologic.
Numai necunoaşterea morfologiei şi biologiei lor, falsele legende şi
în special misticismul, au contribuit la declararea liliecilor ca animale
indezirabile şi deci, la uciderea lor, oricind, oriunde şi pe orice cale.
Dacă istoria nu ne indică atitudinea omului primitiv faţă de aceste
animale cu care era sortit să-şi ducă traiul în comun în peşteri , evul
mediu ne furnizează o serie de date legate de încetăţenirea vrăjitoriei
şi pentru exterminareai căreia, biserica utiliza un arsenal de practici
menite să apere de agresiunea demonilor. In manualul de „excorcizare"
- adică a regulilor de alungare a diavolului prin rugăciuni din trupul
posedatului, se preciza că şi în „pilcurile de lilieci" se află cuibărit dia
volul. Deci," liliacul avea în el pe diavol, făcătorul răului.
Repulsia pentru lilieci o găsim şi mai precizată în 1 600. Şi cu toată
adoraţia ce o avem pentru opera marelui S h a k e s p e a r e (1 564-1 6 1 6),
nu se poate ca biolog să nu-i condamnăm ura ce o nutrea acestor fiinţe,
-
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fiindcă altfel, nu ne putem explica ciudatele versuri din piesa „Visul
unei nopţi de vară" :
„Acum, roti-vom dansul, vom cinta
Şi apoi, veţi pleca într-o clipită
Voi, să ucideţi viermele din muguri
Voi, aripa liliacului s-o smulgeţi
Veşminte pentru elfi croind din ea".
(Act . II, Se. 2-a)
Şi S h a k e s p e a r e, n-a scris numai ca gîndurile să-i rămînă în
slove tipărite, piesele lui se jucau la curţile regeşti, în pieţe publice, în
faţa poporului, iar anatema asupra liliacului continuă prin stihurile lui
de 380 de ani şi va continua !
Iată o propagandă defavorabilă, dar nici de înlăturat din nemuri
toarea operă a lui S h a k e s p e a r e.
Mai semnalăm aici şi contribuţia altui titan, de data aceasta din
d omeniul artelor grafice F r a n c i s c o de G o y a (1 746-1828), ale
câirui gravuri în aqua forte intitulate „Capricii", apărute la apus1:Jl vea
cu.lui XVIII-iea (1 799), au ca subiecte sabaturi vrăjitoreşti, întruniri
den'lonice, superstiţii etc. Din toate acestea, liliacul sau „musca diavo
lulu i" cum mai era numit, simbol al crepusculului şi al misterului,
pat.:ticipant la sabaturi, nu lipseşte din seria monştrilor pe care îi creează
�omnul raţiunii sau din întruchipări amalgamate. Pînă şi B a u d e 1 a i r e
(1 821-1867) se entuziasmează de frumuseţea plastică neputînd să sesi
zeze punctul de joncţiune între real şi fantastic. Fără îndoială, operă
durabilă dar defavorabilă bietelor noastre chiroptere.
Dar să răminem la noi !
Nu există pictură bisericească în care, „judecata de apoi", să nu
ne înfăţişeze „demonul'", „diavolul", decit purtător al aripilor liliacului.
Aceeaşi înfăţişare o găsim şi la „diavolul" (Mefisto) din opera Faust a
lui G o e t h e (1 749-1 832), purtător al unei mantii, care prefigurează
aripile liliacului.
(Dej,
Icoanele şi xilogravurjle româneşti, atit
din Transilvania
Nicula) cit şi din Ţara Românească (Cornet, Cozia) îl înfăţişează pe Sf.
Haralambie, călcînd în picioare „ciuma" reprezentată printr-un „dia
vol" purtător de aripi de liliac. Şi fantasticul „balaur" din icoanele Sf.
Gheorghe este purtătorul unor aripi de liliac.
Literatura de senzaţie, basmele, legend ele, au avut şi au o circu
laţie de neoprit !
Sînt convirus, că în mare măsură, oprobiul a:lus liliecilor europeni,
:se datorează, atribuirii cu intenţie, a comportamentului unei specii exo
tice hematofage şi anume speciei Desmodus rotundus denumită vampir,
nu mai mare de 8 cm, dar răspîndită doar în. America de Sud.
Intr-adevăr, această specie, tot un microchiropter, cu zbor lent şi
nesimţit, aterizează pe pielea animalelor sau chiar a omul ui, se prinde
de ea şi, folosind cei 2 incisivi superiori, mari şi triunghiulari, taie pie
lea fără a simţi şi suge singele din rana iăcută.
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Pe lingă pagubele mari ce le aduce vitelor, vampirul este în acelaşi
timp şi un transmiţător al turbării.
Desigur, preluînd acest corn.portament, completat cu alte fantezii fără nici un control ştiinţific - şi tipărit în fascicule cu eternul „va
urma", aveau o mare circulaţie în trecut şi au întreţinut în rîndul mul
ţimii această teamă, fără a se ţine seama de diferenţa dintre vampirul
sud-american şi paşnicii noştri lilieci de amurg sau nocturni.
Curiozitatea omului de la ţară ca şi a unor turişti de a cunoaşte
grotele, peşterile, intrînd în întunecimea liniştită a acestor biotopuri de
adăpost, letargie şi reproducere a chiropterelor, deranjează aşezarea lor,
siirneşte forfota de apărare, zboară în derută şi nu-i de mirare că unii
din ei se prind de păr sau de îmbrăcăminte, chiţăiesc strident, producînd
înspăimîntarea instrusului şi creindu-i acestuia în întunericul fără orien
tare senzaţia de.. . sfirşit a lumii ! Cu bita în mină - arma oricărui
explorator improvizat - loveşte în dreapta şi în stînga omorînd zeci
de indivizi.
Scăpat teafăr trupeşte, zdruncinat psihic pentru un moment, liniş tit apoi, relatează prietenilor cu o doză mare de fabulaţie, aventur a
avută cu aceste lighioane, cu aceşti... vampiri cu aceste „muşte ale dil:z
volului". Şi în modul acesta, adevărul este denaturat şi ura creşte !
folositoare a chiropterelor, alimen rată
Necunoaşterea contribuţiei
de fantezia multor oameni ca şi acţiunile factorului antropic, au dus
la o îngrij orătoare situaţie a populaţiilor de chiroptere din multe �.ri
europene şi din alte continente, numărul lor scăzînd alarmant.
Bazat pe o vastă documentaţie, G u s t a v K i r k (1 967, 1 970)
întemeietorul Theriofilaxiei, menţionează printre ţările în care în ulti
mii 1 0 ani populaţiile diferitelor specii de chiroptere au scăzut mult :
Anglia, Belgia, Cehoslovacia, Franţa, R. F. Germania, Italia, Iugoslavia,
Olanda şi Suedia.
Cele trei Conferinţe internaţionale pentru protecţia liliecilor ţinute
în ultimii 8 ani în Franţa, Olanda şi Iugoslavia, au ajuns la concluzia
că scăderea chiropterelor se datorează următoarelor 3 cauze :
1
diminuarea numărului
habitatelor disponibile şi distrugerea
acestora de om ;
2
folosirea neraţională a insecticidelor în agricultură şi silvicul
tură ;
3
activitatea ştiinţifică excesivă şi necontrolată a speologilor şi
biologilor prin cercetările ce le întreprind : (rnarcare, taxono
mie, colectare
peste necesităţi în vederea experienţelor de
laborator medicale etc.).
·

-

Chiropterele din Europa sint azi ocrotite în multe ţări (fig. 4).
Situaţia în ţara noastră

Ca membru al Societăţii Internaţionale de Theriofila:.cie am infor
mat în anul 1 970, pe preşedintele acestui forum că la noi, problema
chiropterelor este în atenţia Comisiei de Ocrotirea Naturii de pe lingă
Academia R.S.R.
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Trebuie să subliniez că problema ocrotirii chiropterelor din Româ
nia, nu o ridic eu, pentru prima dată. Ea a fost semnalată încă din 1 955
de M. D u m i t r e s c u, într-un articol apărut în primul număr al pres-

Fig. 4.
Ţările din Europa în care l i lie:.-ii
sînt protejaţi l�rin lege (haşw·at) (d. Ki rk;
-

tigioasei reviste ,.Ocrotirea Naturii" cu titlul - fără controverse - „Li
liecii, animale care trebuie ocrotite".
De atunci şi pînă azi, timp de 20 de ani, colectivul D u m i t r e s c u
- O r g h i d a n - T a n a s a c h i de la Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă", ne-a făcut cunoscută fauna chiropterelor din România, răs
pîndirea şi biologia lor, fără a neglija să întărească importanţa lor în
ecosisteme şi nevoia ocrotirii lor.
I n ultimii ani, prof. V a l e n c i u c de la Universitatea
l. I. Cuza"
din Iaşi a consacrat o bună parte din cercetările sale dinamicii chiropte
relor din Moldova, aducînd originale şi substanţiale date legate de bio
logia, etologia şi regimul nutritiv al acestor animale militînd pentru
ocrotirea lor.
Un alt valoros biolog al Universităţii din Bucureşti, Dr. P r o f i r a
B a r b u şi colaboratorii săi A. P o p e s c u şi Ş t. B o 1 d u r fac studii
monografice asupra unor microchir.optere din fauna R.S.R. ş.i recent ( 1 9 74),
B a r b u într-o detalia·tă expunere, ne prezintă starea actuală şi cauzele
care au dus la raritatea multor specii ca şi necesitatea de a le ocroti.
I ntr-o altă lucrare B a r b u, P o p e s c u, şi S o r e s c u (19 75) propun
ocrotirea unor specii gregare.
„
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Fără îndoială, că articolele 27 şi 28 din Legea privind protecţia
me-:liului înconjurător din 1 973, va cuprinde în viitor, la protecţia faunei
terestre şi acvatice, şi „liliecii, preţi·oşi aliaţi ai omului împotriva insec
telor dăunătoare din agricultură şi silvicultură" (B a r b u, 1 9 74).
Dar pînă atunci, datoria noastră a tuturor, în special a naturaliştilor
este să indicăm şi să luăm măsurile cele mai eficiente pentru cunoaşterea
vieţii lor adevărate, pentru menţinerea şi protecţia lor !
Să părăsim ideia, că atîrnînd un afiş, o placardă, aricit de sugestivă
ar fi ea şi a oricărui artist recunoscut i-ar aparţine am rezolvat totul, ne-am
îndeplinit misiunea, am „bifat" acţiunea„. planificată !
Agitaţia vizuală îşi are incontestabila ei contribuţie pozitivă, însă
pînă a ajunge aici sau în paralel cu aceasta, trebuie întreprinse alte
acţiuni.
In primul Tind, lămurirea maselor largi ale populaţiei prin publicarea
cu consecvenţă într-o rubrică specială găzduită în presa locală, a proble
melor de ocrotirea naturii printre care să figureze şi ocrotirea liliecilor.
Aceste articole să nu fie sterpe ci atrăgătoare, fără încărcare cu de
talii, dar cu adevărul ştiinţific exprimat clar, de buni condeieri. Grija
alcătuirii unui asemenea portofoliu de articole să cadă în sarcina cate
drelor de specialitate universitare şi mai ales filialelor j udeţene ale So
cietăţilor de biologie şi muzeelor de specialitate.
In cazul liliecilor, la început accentul trebuie pus pe combaterea
misticismului şi legendelor care contravin adevărului ştiinţific.
In niciuna din revistele tineretului să nu lipsească asemenea arti
cole.
Articole mai de amănunt, mai tehnice, mai ştiinţifice să apară în
presa cotidiană ca şi în revistele cu nivel mai ridicat.
De asemeni, editarea în tiraj de masă a unui calendar cu foi vo
lante, pe versoul fiecărei file cu aspecte din lumea vegetală şi animală,
descrierea speciilor ocrotite, îndrwnări de conservare, realizări, exemple
de lăudat, ilustraţii alb-negru şi color etc., va aduce servicii de nebănuit.
Urmărind o tematică bine stabilită, în cîţiva ani, calendarul va deveni
o adevărată şi utilă enciclopedie !
Pe aceeaşi cale de orientare în lumea diversificată a naturii, un ne
tăgăduit serviciu ar face publicarea unei colecţii „de buzunar" cu apa
riţie regulată, în care să fie lămurite toate aspectele legate de protecţia
mediului înconjurător, dar nu în mod savant şi într-un limbaj alambicat,
ci într-un limbaj de înţelegere pentru toată lumea neavfaată ! O colecţie,
la un preţ modic !
Aici, ar putea aduce o valoroasă contribuţie Comitetele j ud eţene de
Cultură şi Educaţie Socialistă.
Precizez : că esenţialul nu constă în a începe, „ci în a continua".
In acelaşi context ve-:lem şi editarea unor jocuri pentru tineret, ba
zate pe ilustraţie şi text.
Incepînd de la grădiniţa de copii, li se poate înfiltra acestor muguri
ai vieţii, dragostea de natură, cunoaşterea şi conservarea ei. De ce prin
tre jucării sau mulaje de animale, in afară de iepure, pisică, urs, elefant
sau altele, să nu figureze şi mulajul liliacului pe care educatoarea să-l
explice şi să-l facă drag?
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Abecedarele, cărţile d e învăţămînt elementar ş i mediu s ă cuprindă
pagini de ocrotirea naturii, însoţite de lecturi a trăgătoare, de întrebări
şi îndrumări, to ate la nivelul respectiv.
Să se insiste peste tot că „a ucide un animal ocrotit sau altele, fără
criterii ştiinţifice, este un act de barbarie, de răzbunare a ta contra ta,
membru al aceleiaşi com.unităţi din natură".
Să se lărgească iniţiativa luată de Ministerul Educaţiei şi Invăţă
mîntului, ca în orice domeniu - indiferent de specialitate din Invăţă
mîntul superior, - cu atît mai mult la disciplinele de Şt. biologice şi
nu numai la ecologie, să se explice necesitatea protecţiei mediului încon
jurător.
In cadrul organizaţiilor pioniereşti şi a altor forme de învăţămînt să
fiinţeze cercuri active de ocrotirea naturii, cu acordarea de distincţii ri
guros selecţionate, numai acelora care real s-au evidenţiat în această
muncă. Insigna de „ocrotitor" să fie o mîndrie pentru purtătorul ei !
„Ziua primăverii", sau „Ziua ocrotirii" sau „Ziua naturii" încetăţe
nită azi, poate fi săptămîna sau luna naturii, -dar nu şablonată, o forma
litate „ bifată" în calendarul acţiunilor programate, ci o muncă de răs
pundere, de conştiinţă, de datorie, atît pentru conducătorul acţiunii c.î t
şi pentru colectivul său.
Căminele culturale, Universităţile populare, oragnizaţiile U.T.C., or
ganizaţiile sindicale, să aibă printre celelalte preocupări şi pe aceea a
conferinţelor, consfătuirilor, meselor rotunde, în care temele de ocrotire
să fie j udicios alese şi atractiv prezentate de conferenţiari cu harul ver
bului şi căldura necesară.
Pe aceeaşi linie de cunoaştere a elementelor faunistice, floristice,
mineralogice, speologice etc., ocrotite ca şi a poluării mediului . înconju
rător şi a consecinţelor sale, toată reţeaua de învăţămînt să fie dotată
cu pl_anşe ilustrate, scheme, grafice, aşezate pe pereţii claselor, coridoa
relor, cluburilor şi nu păstrate în mape ferecate, vezi Doamne, că sînt. . .
obiecte d e inventar !
Reţeaua cinematografică - prin studiourile sale de specialitate, ra
dioul, televiziunea, cinecluburile de amatori, pot iniţia efectuarea de
filme de scurt metraj şi diapozitive color, cu subiecte bine alese şi de
real folos pentru înţelegerea naturii, pentru iubirea ei ! Filatelia să-şi
lărgească aria tematicilor privind natura.
Expoziţiile stabile sau itinerante, perfect organizate - şi precizez
nu cu fotomontaje improvizate, cu texte enciclopedice greu de urmărit
şi cu piese efectuate într-o taxidermie similară celor din barăcile de
curiozităţi ale bilciurilor din trecut - sint factori reali de educaţie.
Denaturarea realităţii aduce grave prejudicii scopului urmărit ! Ima
ginea unui animal ( pentru că mai mult la acestea mă refer !), rău pre
parat, deformat şi într-o atitudine străină comportamentului său natu
ral, se imprimă pe retina vizitatorului, se reţine, mai ales cînd este vorba
de tineretul şcolar.
Din păcate, mai sint unele muzee de Şt. Naturii din ţară, dar cu
precădere colecţii didactice ale unor şcoli ca şi multe din vitrinele aso
ciaţiilor de vînătoare c.are expun piese preparate sub orice nivel, ade
vărate monstruozităţi, derutante.
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Fig. 5.
Culii pentru adăpostul liliecilor construile din lemn (a şi b, sistem Lawrow
utilizate în U RSS şi din lemn-beton (c, sistem Issel „Puridom" ; d
tip Schwegler
şi e
tip Grund, utilizat în R.F.G.) (d. Roer).
-
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Să se stăvilească entuziasmul unor dascăli de a-şi face cu orice preţ
o colecţie zoologică în şcoală
mai ales cu piese ocrotite sau rare prezentate într-o taxidermie mai mult decit îndoielnică. Asemenea co
lecţii nu folosesc nimănui. Ne exprimăm toată lauda numai pentru acei
dascăli care nu denaturează adevărul, nu abuzează ·de colectarea ma
terialului.
Mai utilă poate fi o lecţie ţinută într-un muzeu de specialitate, în
tr-o şcoală cu o colecţie recunoscută prin valoarea ei, prin excursii în
natură.
Indiferent de entuziasm, alcătuirea colecţiilor didactice să nu se mai
permită decît pe baza unui aviz dat de Comisia judeţeană de Ccrotirea
Naturii.
Desigur, multe din acest.e aspiraţii au fost dezbătute şi în alte ocazii
şi de alţii. Muzeul de Ştiinţele Naturii din Bacău are permanent printre
preocupările lui majore „Ocrotirea Naturii" .
-

•

•

•

Revenind la situaţia chiropterelor de la noi, scă·1erea populaţiilor
unor specii, au acel�i cauze scoase în evidenţă pentru alte ţări euro
pene de diverşi
chiropterologi ca : S c h u 1 i t e r şi H e r d t (1 957),
B e a u c o u r n u (1 962), B r o s s e t (1 966) , S t e b i n g s ( 1 966, 1 9 7 1 ),
K i r k (1 966, 1 970),
Schiemen z
(1 970),
S a i n t-G i r o n s (1968,
1 970), Fa i r o n (1 972), N a c k e t h a 1 ( 1 972) şi sintetizate de B a r b u (l .c.)

O primă cauză constă în distrugerea habitatelor, urmată d e perturba
rea liniştei de către turişti nedisciplinaţi, zgomotoşi, însoţiţi cu lămpi de
acetilenă, lanterne, luminări şi fumători nestăpiniţi, la care se adaugă
diverşi oameni de ştiinţă neavizaţi, dornici de a observa coloniile, de a
colecta, de a fotografia. Oameni de ştiinţă bine intenţionaţi, care mar
chează sau inelează (procedînd ca la păsări ! ) 1 00 de indivizi dar omoară
sau rănesc 200. Tot aici sînt cuprinse şi grupele de elevi nesupravegheaţi
care, pentru distracţie, aruncă cu bulgări în colonie, rănind sau omorind
mulţi indivizi, aşa cum ni se relatează de B a r b u (l.c.) cazul elevilor
c2re pătrunzînd în 1973 în peştera de la M-rea Bistriţa (Vîlcea) au comis
adevărat.e masacre.
O asemenea perturbare a liniştii în viaţa acestor animale are ca ur
mare modificarea capacităţii de reglare a metabolismului bazal în raport
cu factorul de mediu. „Stressul" produs, mai ales în perioada de hiber
nare, măreşte metabolismul obligind animalul la un consum ridicat aJ
rezervelor de grăsime acwnulate în toamnă.
Multe chiroptere pier la începutul primăverii, datorită rezervelor
epuizate şi imposibilităţii multora <lin ele de a-şi recupera energia prin
capturarea de insecte, raritatea acestora la începutul primăverii fiind
evidentă.
Tulburarea liniştii, în timpul verii, cind au pui, le obligă
la părăsirea adăposturilor şi chiar la abandonarea puilor.

pe

acestea

O altă cauză. cu urmări nedorite în lumea vegetală şi animală, deci
şi în rîndul chiropterelor este aceea a folosirii neraţionale a insecticidelor
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Fig. 6.
Cut ii din lemn cu
pătrunderii păsărilor clocitoa intrarea rotu ndă (a) şi poli ţă (b) pentru imp iedicare
re ; cu despicătură perpendicu
a
(d. Kirk ).
lară (c) şi încl inat ă (d)
-

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

OCROTIREA CHI ROPTERELOR IN ROMANIA

1 93

în

agricultură şi silvicultură, care are drept urmare ingerarea de către
organism a substanţelor toxice provocatoare de tulburări şi mortalitate.
Nici nu-i de mirare, dacă citim într-o carte nu de mult apărută la
noi sub titlul „!ndrumător pentru folosirea pesticidelor" în care autorii
ţinind seama de multiplele critici aduse în ultimii zece ani combaterii
chimice dăunătoare, ei sînt de părere că accentul trebuie pus pe acele
produse mai puţin toxice şi cu persistenţă redusă şi de aceea ne reco
mandă nici mai mult nici mai puţin de... 352 de pesticide. Oh ! Săraca
noastră natură ! ...
Dar combaterea insectelor xilofage din construcţiile de lemn prin
fumigare n u are aceleaşi consecinţe ?
Faţă de această gravă situaţie semnalată în alte ţări ca şi la noi,
unde mai adăugăm superstiţiile ce mai dăinuie în lumea satelor noastre,
manifestate prin ura arătată acestui animal curios ca înfăţişare şi biolo
gie, hulit pe nedrept, imediat după şarpe alt animal folositor, se impun
măsuri temeinice pe de o parte de lămurirea inofensivităţii lui şi de fo
loasele aduse, iar pe de altă parte, de crearea unor condiţii de viaţă care
să-l menţină în inventarul faunei noastre, asigurîndu-i liniştea, hrana şi
reproducerea.
Printre măsuri propunem următoarele :
1. - Inventarirea tuturor chiropterelor din R.S.R., a populaţiilor
grupate şi a stării lor actuale.
2. - Urmărirea periodică a condiţiilor lor ecologice.
3. - Reglementarea accesului în habitatele stabilite.
4. - Interzicerea folosirii insecticidelor pe o rază de 30 km. , acolo
unde sînt identificate habitate cu populaţie mare.
5. - Interzicerea cercetărilor sau colectărilor de material fără o
autorizaţie precisă.
6. - Păstrarea nealterată a habitatelor actuale şi crearea de condi
ţii artificale pentru adăpost şi reproducere.
7. - Asigurarea securităţii din peşteri, mine părăsite, po:luri, clo
potniţe unde trăiesc numeroase colonii.
Printre intervenţiile eficiente sînt de recomandat am.plasarea de
adăposturi artificale de diferite tipuri.
Adăposturile artificale de odihnă şi dormit, confecţionate din lemn
sînt cunoscute încă de la jumătatea sec. al XIX-lea (A 1 t u m, 1876).
L a w r o w (1 938) citat de B a r b u (l.c.) a experimentat cu 35 de
ani în urmă într-o rezervaţie din Voroneţ - cu bune rezultate - insta
larea unor tipuri de cutii de lemn (fig. 5) cu bună izolare termică, aşe
zate în pădurile tinere, lipsite de arbori scorburoşi şi în pădurile bă
trîne în care arborii scorburoşi erau planificaţi tăierii.
Aceste adăposturi sînt folosite de liliecii care . obişnuit se adăpostesc
vara în scorburi.
Ocrotirea chiropterelor prin aceste mijloace, a găsit o largă înţelegere
in Polonia.
K o w a l s k i (1 957) şi în special K r z a n o w s k i (1 959, 1 965) re
comandă în special cutiile cu acces longitudinal, în locul celora cu acces
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circular, aşerete chiar etajat, pe tu1pina arborilor mai groşi la o înălţime
de 4-6 m pentru a nu fi uşor deranj-a-te de . curioşi ! şi anume în lumi
n i � urilP de pădure, orientîndu-le sudic sau sud-vestic şi ferite rj 0 -înt
..

Fig. 7 . - Cuiie din lemn sau lemn-beton pentru
adăpostul şi reproducerea l iliecilor (d. Kirk).

I s s e 1 (1 955) recomandă arbori bătrîni cu ramuri rare, aceasta în scopul
de a feri animalul în zborul lui la întoarcerea în adăpost (fig. 5-c) .
Dacă aceste adăposturi (fig. 5�:1-e şi fig. 6, 7)
rezolvă în bună
măsură ocrotirea chiropterelor pe timpul verii, mai grea este rezolvarea
pe timpul iernii
O altă măsură, practicată în Germania şi Olanda este asigurarea
coloniilor în peşteri, mine părăsite, clopotniţe, poduri, prin instalarea
de gratii de fier la deschiderile lor, cu despărţituri de 20 cm între bare
pentru accesul liliecilor şi cu porţi ferecate (fig. 8) pentru instruşii din
rîndul nostru.
·
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K o w a 1 s k i (l.c.) şi K r z a n o w s k i (1 965) mai propun în scopul
combaterii biologice a insectelor dăunătoare, colonizarea în Europa a
unor specii de chiroptere din America de Sud, acestea fiind considerate
mai prolifice şi mai rezistente.

F ig. 8.

-

Int1 ci re:i unei galerii de mină prevăzută cu gratii pentru accesul liliecilor
(d. Roer)

Dacă această idee poate prezenta un interes ştiinţific, practic, ne
îndoim că introducerea unei specii străine în faUD:a autohtonă ar aduce
foloase, ci mai degrabă cred că ne va oferi surprize nedorite.
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Să in�ercăm şi la noi aplicarea metodelor amintit.e mai înainte. Rău
nu va fi J
Noi răminem însă partizanul menţinerii neştirbite a biotopurilor
acestor animale, adică a păstrării arborilor bătrîni, a peşterilor, pivni
ţelor, podurilor etc. in starea lor iniţială, fără a interveni sub nici o
formă la fărîmarea echilibrului biologic !

LA PROTECTION DES CHAUVES-SURIS EN ROUMANIE
Resum�

L'auteur decrite le rOle important des Chauves-suris dans nos ecosystemes et
µour !'economie humaine. Se fait quelques remarques concernant Ies methodes des
protection et insiste sur la necessite que Ies chauves-suris de la Roumanie doit
b6neficier d'une loi specielle de protection.
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NOI DATE ASUPRA ECOLOGIEI BIZAMULUI
(ONDATRA ZIBETHICUS L.)
M. TEODOREANU

Bizamul, mamifer rozător din neamul şobolanilor dar mai mare decît
aceştia, este originar din America de N, de unde a fost adus în Europa
pe la începutul secolului nostru, pentru blăniţa sa apreciată, iar în
România a ajuns prin deceniul al V-lea. Trăieşte în biotopi lacuştri cu
ape stătătoare sau lin curgătoare bogate în vegetaţie acvatică, condiţii
care-i asigură hrană şi apărare în orice anotimp cit şi adăpost. Aici el
îşi construieşte colibe acvatice sau vizuini subterane în maluri, fapt pen
tru care este considerat dăunător.
Conformaţia morfologică cit şi etologia lui arată strînsa legătură cu
biotopul lacustru. El are picioarele posterioare de două ori mai lungi
şi mai late decit cele anterioare, iar pe marginile interne a degetelor
acestora se află cite un şir de peri înotători , incit laba posterioară a
devenit un bun organ de propulsie în apă.
Coada lipsită de peri, lungă în comparaţie cu corpul, este turtită
lateral servind drept cîrmă atît la înotul de suprafaţă cit şi la cel sub
mers. Nările, fante verticale, se astupă prin apropierea cartilajelor
nazale, cînd intră sub apă, iar urechile foarte scurte sînt protejate de
blana deasă din care nu prea se văd. Incisivii foarte dezvoltaţi, rămîn
descoperiţi, fiind înconjuraţi pe la bază de buzele scurte care astupă
gura prin pătrunderea lor în diasteme, aşa incit animalul poate tăia
sub apă rădăcini de plante acvatice fără ca apa să-i intre în gură.
Işi duce viaţa mai mult pe baltă şi la orice zgomot, primejdios
plonjează sub apă unde-şi pierde urma.
In biotopii lacuştri de la noi, bizamul neavind concurenţă la hrană
şi cuibărit, s-a adaptat foarte repede, incit în prezent se găseşte aproape
peste tot în ţară unde sînt aceşti biotopi cu excepţia Cîmpiei Române,
unde încă n-a avut timp să se răspîndească.
In etologia acestui animal s-a observat în ultima vreme o serie de
aspecte noi legate de folosirea adăposturilor, în funcţie de condiţiile din
baltă şi de modul de procurare a hranei în timpul iernii. Pentru a le
înţelege e necesar a ne reaminti structura generală a vizuinelor. Astfel
cele din maluri sint galerii cu intrări-ieşiri comune săpate de animale
incepînd de sub apă, de lingă mal şi care pătrund în profunzimea aces
tuia terminîndu-se cu cotloane de locuit care urcă deasupra nivelului
apei, la înălţimi determinate de aceasta şi de inclinaţia malului. Colihttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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bele acvatice sînt grămezi de plante acvatice clădite de animale începînd
tot de sub apă de pe fundul bălţii unde adîncimea acesteia nu este prea
mare. Ele au o porţiune amersă in care se găseşte cotlonul de locuit.
Galeriile de acces străbat coliba făcînd legătura între cotlon şi fundul
bălţii.
Ca hrană el foloseşte de obicei vegetaţie acvatică sau limitrofă.
Observaţii în biotopurile lacustre din Cîmpia Transilvaniei ne-au
arătat că bizamul îşi construieşte vizuinile sale determinat de anumite
condiţii din apele respective. Vizuinile şi le scormoneşte atît în maluri
joase cît şi în cele înalte. Acolo unde malurile sînt prea joase şi apa se
prelinge mult peste ele, vizuinile lipsesc. Colibele lacustre sînt foarte
frecvente acolo unde există o bogată vegetaţie acvatică (papură, stuf.
rogoz) şi unde nu sînt condiţii bune de săpat vizuini în mal.
Cotloanele din vizuinile subterane şi din colibele acvatice îi sînt
adăpost sigur. intrarea-ieşirea la ele fiind pe sub apă. Aici îşi scoate
cele trei generaţii de pui pe an.
Vara bizamul locuieşte în toate aceste vizuini şi doar nivelul schim·
bător al apei ii creiază anumite greutăţi pe care el le rezolvă favorabil.
Atunci cînd nivelul apei creşte lent faţă de cel obişnuit bizamul îşi
supraetajează colibele acvatice şi vizuinile din maluri înalte. Fig. 1 .
Vizuinile din malurile joase sînt părăsite, supraetajarea lor nefiind
rentabilă şi uneori imposibilă. Fig. 2.
Cind nivelul apei scade sub cel obişnuit, de asemeni vizuinile sint
părăsite deoarece intrările-ieşirile de sub apă rămin descoperite şi nu
mai dau posibilitatea de camuflare a animalelor. Fig. 3 .
In aceste situaţii e i locuiesc i'n colibele acvatice refăcind cotloanele
vechi.
Vizuinile subterane se dezvoltă cu timpul şi devin complexe. Insă
ele încep cu o galerie simplă de sub apă în mal, la capăt, deasupra apei
avind cotlonul. Fig. 4.
La această construcţie lucrează o pereche de animale. După matu
rizare puii îşi sapă alte galerii în apropierea celor a părinţilor folosind
aceeaşi intrare subacvatică care devine comună. Se ajunge astfel la un
complex de galerii ramificate care pot totaliza în medie 75 m lungime,
deşi cele mai îndepărtate cotloane de marginea apei nu depăşesc în medie
20 m. Galeriile se găsesc răspîndite pe o suprafaţă medie de 40-50 mp,
constituind cuibul familial. Acesta este separat de cele vecine, putînd
fi mai apropiat sau mai îndepărtat, în funcţie de condiţiile de hrană din
baltă. După 2-3 ani multe galerii şi colibe acvatice se degradează, dar
generaţiile noi de bizami construiesc altele lingă cele deteriorate, sau
dacă acest lucru nu este posibil animalele se mută în altă parte. Î n
acest mod bizamii se dispersează în toate locurile favorabile din lac sau
trec în alte ape.
Colibele acvatice încep să fie construite pe la finele verii, ca ad:1posturi pentru iernare. Ele sînt folosite şi în vara următoare dacă con
diţiile o impun.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Viaţa în timpul iernii a acestui animal este mai puţin cunoscută.
Cind vegetaţia este uscată, cînd zăpada acoperă uneori totul şi apa în
anumite perioade friguroase îngheaţă în straturi groase, aceste animale
duc totuşi o viaţă activă, adăpostite în vizuinile lor subterane şi în
colibele lacustre, hrănindu-se cu rădăcinile de plante acvatice pe care
le scot zilnic de sub apă şi le cară in cotlon unde le şi consumă.
Dacă iarna bizamul îşi procură hrana proaspătă de sub apă, cea
verde lipsind, adăpostul nu-i poate fi garantat de vizuinile locuite în
timpul Yerii. Cotloanele din malurile joase fiind situate spre supra
faţa solului nu ţin cald, iar apa din galeria de acces îngheaţă blocînd
circulaţia animalelor prin ea. Fig. 5.
în aceste locuri există de obicei o bogată vegetaţie acvatică şi apă
nu prea adîncă, aşa că animalele îşi construiesc colibe pentru iernare.
In aceste adăposturi ele rezistă şi la friguri mari cînd apa şi coliba
îngheaţă la suprafaţă, dar stratul îngheţat nu afectează cotlonul şi nici
intrarea-ieşirea în apă. Pe lingă aceasta coliba fiind construită din plante
verzi, acestea fermentează producînd căldură în cotlon şi uşurează ierna
rea animalelor în ele. Din cotloanele vizuinelor bizamii plonjează zilnic
după hrană. Ei pot fi văzuţi uneori cum înoată pe sub gheaţă, unde pot
sta pînă la 15".
Bizamii iernează şi în vizuinile din maluri dar numai acolo unde
malurile sînt abrupte şi apa mai adîncă. Fig. 6 .
In aceste condiţii vizuinile, fiind situate în profunzime, ţin cald, iar
intrarea-ieşirea nu este blocată prin îngheţare. Ea fiind mai la adîncime,
permite circularea animalelor în baltă şi înapoi.
Se constată deci că bizamii iernează în vizuinile din malurile înalte
sau în colibele lacustre acolo unde există o bogată vegetaţie acvatică,
care le asigură hrana prin rădăcinile proaspete şi material pentru con
strucţie. Folosind ambele sisteme de sălaşuri, care apar în cazul de faţă
ca un „mecanism" ecoetologic extrem de eficace, bizamul rezolvă favo
rabil problemele sale vitale.
El trăieşte iarna mai ascuns decit vara. Prin acest mod de viaţă
se expune mai puţin animalelor de pradă fiind avantajat în lupta pentru
supravieţuire. Dar cea mai mare şansă în reuşita aclimatizării în bio
topii lacuştri din România o are datorită faptului că la masa sa, la mate
rialele de construcţie a colibelor acvatice nu are concuren'. i dintre alte
animale. El a găsit aici o nişă ecologică liberă.
Pe lingă aceste aspecte interesante din ecologia bizamului, trebuie
să mai arătăm că prin activitatea lui de scormonire a galeriilor în digu
rile de pămînt el este dăunător. Dar acţiunea sa dăunătoare este foarte
limitată prin activitatea omului, prin lucrările de desecare, de drenare,
care duc la desfiinţarea mlaştinilor şi care suprimă condiţiile sale de
existenţă. De asemeni sistemele
hidrotehnice,
amenajările piscicole,
incintele îndiguite etc., prin defrişarea vegetaţiei acvatice şi reglarea
nivelului apei, frinează înmulţirea lui, iar prinderea cu capcane şi vîna
rea sa completează această acţiune.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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Populaţiile de bizami sînt astfel menţinute la un nivel suficient de
scăzut, incit putem să nu fim de acord cu cei care îşi manifestă îngri
jorarea cu privire la pericolul bizamului la noi pentru interesele omului.
NEW ECOLCGICAL DATA ON THE MUSKRAT
S u m m a r y

Thue laying of the muskrat's holes is determined by the depth of the watcr
near the bordes, by the inclination and the consistency of tse last one, by the
quantity and quality of the aquatic plants necesssary as food and as constructive
material for the aquatic hovels and by the variable levei of the water as well as
by the season.
The digging of the holes from the borders over t!Îe water levei is done
beginning under the water, through the entrances and emergences apertures which
are camouflaged in this way. The galleries multiply in the same time with the
development of the muskrat's family, spreading out in the border's surface.
The aquatic hovels are built wiht green rush and bulrush beginning from the
bottom of the water and they appear where there are these conditions.
In the conditions of an water levei slowly variable, these holes undergo
reconditionings. In the case of a total flooding or draining and discovering in
this way the entrances and emergences, the muskrat's searches for other places.
ln winter, the muskrat's are active living in the holes from the high bor
ders or in the aquatic hovels with thick walls which give them the possibility
of going daily in water for frash roots even in the very low temperatures.
In our country the maintaining of muskrat's population to a harmless
levei is done by hydrotechnique works which destroy his conditions of existence,
of catching and hunting him.
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SCRIERI ASUPRA VIEŢII ŞI OPEREI PROFESORULUI
CONSTANTIN MOTAŞ
S. CARAUŞU, D. CARAUŞU, V. GHENCIU

Sînt momente de amintire şi de apreciere a vieţii şi activităţii celor
ce s-au dăruit ştiinţei, poporului, ţării în care s-au născut şi au activat
pe frontul umanităţii. Aceştia au făcut operă ştiinţifică sudată la nevoile
comune ale compatrioţilor şi inclusă în circuitul general de idei din
patrimoniul ştiinţific mondial.
Dintre aceşti militanţi pentru adevăr, face parte şi profesorul
C o n s t a n t i n M o t a ş, şărbătorit în institutele academice, cu prile
jul împlinirii a 85 de ani de la naşterea sa.
In climatul gindirii biologice din etapa a ctuală, naturaliştii îşi în
dreaptă gîndurile spre figura distinsului biolog român, văzînd în opera
ştiinţifică şi didactică a acestuia parte din rădăcinile trainice ale şcolii
biologice româneşti de azi, caracterizată prin consecvenţa gîndirii eco
logice şi general biologice.
Anul acesta, a readus în memoria naturaliştilor personalitatea pro
fesorului C o n s t a n t i n M o t a ş, distins reprezentant al ştiinţei
româneşti actuale.
Născut la Vaslui, acum 85 de ani, la 8.VIl. 1 89 1 , într-o familie mo
destă, a rămas, de mic copil, orfan de mamă, dragostea acesteia căutînd
s-o regăsească la bunici, care locuiau în unul din satele de lingă oraşul
în care a copilărit. Cu drag îşi aminteşte de zilele de vacanţă petrecute
la ţară, în mijlocul grădinilor, ogoarelor şi pădurilor vasluiene.
Urmează gimnaziul „Mihail Kogălniceanu" din oraşul său natal şi
Liceul Naţional din Iaşi, trecîndu-şi bacalaureatul în 1 9 1 1 . Frecventează
cursurile Facultăţii de ştiinţe naturale de la Universi tatea din J.aşi, pe
care o absolvă în anul 1 9 1 5. Aici a avut ca profesori pe I o a n B o r c e a,
P a u l B u j o r, A le x a n d r u P o p o v i c i, V a s i 1 e B u ţ u r e a n u
şi alţii.
Incepînd din anul 1 9 1 5, la vîrsta de 24 ani, îşi începe cariera didac
tică universitairă, ca asistent, la Laboratorul de zoologie a universităţii
ieşene.
In anii 1 91 6 face serviciul militar la artilerie şi aviaţie, participă
la campania din 1 9 1 6- 1 9 1 8 , a avut gradul de locotenent în rezervă şi
i s-au conferit numeroase decoraţii şi medalii militare.
După reîntoarcerea din serviciul militar, îşi reia cu toată pasiunea,
activitatea de profesor şi om de ştiinţă, la catedra de zoologie descrip http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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tivă de la Universitatea din Iaşi. In 1 921 susţine cu succes examenul
de capacitate în învăţămîntul superior iar după contactul cu şcoala
ele limnologi de la Grenoble, sub conducerea profesorului de limnolo
gie şi piscicultură L o u i s L e g e r îşi trece cu deosebit succes teza
de doctorat în anul 1 928.

Profesorul Constantin Motaş
Lucrarea sa de doctorat „Contribution a la connaissance des Hydra
cariens franr;ais particulierement du Sud-Est de la France" 1 928, reflectă .
munca asiduă desfăşurată la venerabila Universitate din Grenoble. Aici
avut prilejtia: să aprofundeze pagini din istoria biologiei din Franţa,
a venit în contact cu marile institute c::c ademice, a făcut excursii în
regiunile cele mai pitoreşti din Dauphine şi Savoie, a cunoscut bine
viaţa ştiinţifică din Institutul de Zoologie, cel de Piscicultură, a Staţiei
de salmonicultură de la Vizille, condusă de către profesorul L. L e g e r,
directorul Institutului <le piscicultură. Tot aici a cunoscut Institutul de
botanică, cu grădina botanică alpină de la Lautaret, institutele de geo
logie, geografie alpină etc. ale Facultăţii de Ştiinţe din Grenoble. A
cunoscut, de asemeni, atmosfera vieţii ştiinţifice de la Institutul de Bio
logie al Universităţii din Basel.
A devenit şef de lucrări definitiv în anul 1 929. iar prin susţinerea
l ucrării : „Sur le developpement postembryonnaire de Calqnyx brevi
palpis (Magliv), et les affinites des Protziidae, i se acordă tit1ul de docent
la specialitatea zoologie în anul 1 930, iar la 1 .I I . 1 937, după moMtea proa
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Cesorului I. B o r c e a, devine profesor ti tular la catedra de zoologie
descriptivă.
In paralel, profesorul C o n s t a n t i n M o t a ş funcţionează. şi la
zoologia aplicată
Facultatea de ştiinţe agricole din Iaşi, predind aici
(entomologia şi pis�icultura) conferenţiar, la început, iar din anul 1 930
ca profesor agregat.
După moartea profesorului I. B o r c e a, preia direcţia Muzeului de
istorie naturală din Iaşi şi a S taţiunii zoologice marine de la Agigea, pe
care le conduce pînă în vara anului 1 940, cind se strămută la Bucu
reşti. Avea atunci vîrsta de 50 de ani şi peste un sfert de veac de activi
tate didactică şi ştiinţifică. !n anii următori prof. C. M o t a ş predă
cursuri de zoologie la facultatea de ştiinţe naturale din capitală, con
conduce, după război
duce staţiunea zoologică de l·a Sinaia, reface şi
Muzeul „Gr. Antipa", iar timp de 15 ani a condus şi îndrumat activitatea
ştiinţifică de la Institutul de speologie din Bucureşti.
In perioada 1 944-1945 aduce contribuţii, ca prorector al Universi
tăţii din Bucureşti, la conducerea învăţămjntului biologic din capitală
şi a fost primul responsabil al colecţiei „Fauna
Repu blicii Populare
Române", creată sub egida Academiei de către T r a i a n S ă v u le s c u
şi colectivul său.
Din 1937 este membru corespondent al Academiei Române, iar în
1 948 devine membru titular. Face parte din numeroase societăţi româ
neşti şi străine.
Se numără printre membrii fondatori
ai „Asociaţiei
antifasciste
(Iaşi 1 934) şi este membru al asociaţiei „Amicii Uniunii Sovietice". In
aprilie 1 944 semnează memoriul profesorilor universitari, pentru înce
tarea războiului împotriva U.R.S.S., alături de C. I. P a r h o n, S. S t o î
l o v, D. D a n i e 1 o p o l u şi alţii.
Cu prilejul împlinirii a 80 de ani, a fost sărbătorit de Academia
Republicii Socialiste România, . de Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi,
de Muzeul de ş tiinţe naturale din Bacău şi de Casa corpului didactic
din Vaslui.
In anul 1972 devine membru asociat la Museum national d'histoire
naturelle din Paris.
Acestea sînt principalele jaloane ale activităţii sale, în spatele cărora
se află o i ntensă strădan ie, o muncă tenace ce va conduce l·a forma
rea sa ca biolog şi, apoi, la afirmarea sa ca om de ştiinţă eminent şi cadru
· di dactic de mare prestigiu, cu un vast orizont cultural.
La acestea au contribuit. în aceeaşi măsură, atît însuşirile sale pro
prii : o putere de muncă ieşită din comun şi un stil propriu de lucru,
cit şi înrîurirea favorabilă a mediului şi anume : o pregătire temeinică
imprimată de marii săi dascăli P a u 1 B u j o r, I o n
S i m i o n e s c u,
I o a n B o r c e a, A l e x a n d r u P o p o v i c i şi alţii. Dacă la aceasta
mai adăugăm democratismul său profund, generat de originea sa modestă,
de efervescenţa culturală, proprie decadelor a II-a şi a III-a a secolului
nostru, de ecourile Marii Revoluţii din Octombrie şi de înrîurirea cul
turii şi a tradiţiei civice franceze, resimţită în anii de studiu în Franţa,
va apare clar geneza fondului intelectual şi moral ce caracterizează per
sonalitatea profesorului C o n s t a n t i n M o t a ş. In sfirşit, dlrzenia şi
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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curajul opiniei sale, manifestate în cea mai neagră perioadă a istoriei
noastre moderne, acea a războiului antisovietic, dîrzenie dublată de o
profund ă sensibilitate pentru tot ce est0 frumos, de un adînc spirit de
omenie, de optimismul său robust, cu toate vicisitudinile soartei, com
pl etează portretul distins al omului de ştiinţă.
Spectrul activităţii profesorului C o n s t a n t i n M o t a ş este deo
sebit de larg şi complex, incadrînd cele mai variate domenii aile Biolo
giei şi preocupări de o deosebită importanţă social-culturală.
In mod deosebit se afirmă în zoologia descriptivă şi aplicată, ento
mologie, acarinologie, limnologie, hidrobiologie
marină, freatobiologie,
ecologie, biogeografie, speologie, istoria biologiei, biologie generală, orga
nizarea ştiinţifică a. cercetării, muzeologie, ocrotirea naturii, esteticei,
pedagogie universitară şi socială de larg interes.
Dar se exprima şi în probleme deosebit de vitale pentru om, legate
de economie şi mai ales, din domeniul pisciculturii şi entomologiei. Pro
blema fondului piscicol, mijloacele raţionale de protecţie a acestuia, a
constituit, alături de studiul vieţii multor dăunători ai culturilor noastre
agricole, o verigă de prim rang din lanţul preocupărilor sale.
In acelaşi timp, prin informaţiile şi dările de seamă din Revista
„V. A1amachi", el apreciază valoarea unor fapte şi lucrări din bacterio
log-ie, parazitologie animală şi
vegetală, fiziologie
animală, medicină
umană, medicină veterinară, ştiinţe agricole, genetică, embriologie, his
tologie, ci tologie etc. Pentru aceasta el a prelucrat o vastă documentaţi�
ştiinţifică de pretutindeni, din ţară şi de peste hotare, redind-o în mod
critic, cititorilor revistei amintite mai sus.
Descifrarea progreselor ce se realizau în cunoaşterea umană, în atî tea ramuri ale ştiinţei naturii, genera încrederea deplină şi optimismul
cu privire la cognoscibilitatea lwnii materiale şi a legilor ei şi - in
acelaşi timp - stătea la baza unei concepţii de esenţă dialectică asupra
interpretării rezultatelor ce se obţineau de către specialişti din diferite
discipline.
Toate acestea caracterizează pe cercetătorul specializat într-un anu
mit domeniu, dar dotat şi cu o puternică cultură naturalistică, prezent
şi atent la toate realizările semnificative din toate domeniile apropiate
şi importante pentru orice biolog, atit din punct de vedere teoretic cit
şi practic.
Prin cele arătalte mai sus, se dovedeşte că profesorul C o n s t a n
t i n M o t a ş a îmbinat, în întreaga sa activitate, atît preocupări de
iscusit organizator, cit şi un spirit de cercetător, profesor şi creator de
şcoală.
Ca cercetător, profesorul C o n s t a n t i n M o t a ş, are, în primul
rînd, preocupări în domeniul zoologiei, manifestate în cele mai variate
forme.
Problema centrală studiată a fost cea cu privire la sistematica, eco
logia şi biologia Hidracarienilor, din apele străine (Franţa, Madagascar)
cit şi din cele româneşti (din torenţii Carpaţilor 1932, din lacurile din
jurul Bucureştiului 1 933, din munţii Apuseni 1 939). Prin acest amplu
studiu s-au reliefat şi particularităţi biologice caTe constituie unele din
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cele mai bune exemple d e adaptare (90, 1 03, 1 1 5, 1 87, 204, 205, 224, 233,
238, 293, 294)
„Dacă este adevărat că natura este tot atît de minunată în cele m!li
mici, ca şi în cele mai mari, în infinitul mic ca şi în cel mare, atunn
Hidracarienii. sînt încă o pildă printre mii altele" (103, p. 1 1 7).
„Corpul lor tw·tit opune o mică rezistentă iuţelei curentului, iar
plăcile chitinoase ii protejă contra izbiturilor de pietre, cînd se întîmplă
de-i ia apa, după ploile mari. Ghearele lor sunt adevărate organe de
fixare" (ibid).
Studiul acestor hi:fr<icarieni pune în . evidenţă, din partea autorului,
un concept biologic în care se interferează, deopotri vă, cunoştinţele de
morfologie, sistematică, cu cele de ecologie, biogeografie şi biologie gene
rală. Pentru această formaţie complexă de biolog va rămîne recunoscă
tor profesorului L. L e g e r, al cărui chip şi sfaturi îl urmăresc şi acum.
Profesorul C. M o t a ş dă, de asemeni, date sistematice privind şi
alte grupe de animale : diptere ( 1 1 4, 1 1 5, 259), efemeroptere (260, 274,
285), cum.ace€ (284), polichete (28 1 , 282).
Studiază Cumaceele din partea estică a bazinului Mării Negre (284).
indicind caracteristicile ecologice ale acestora (comportarea faţă de tem
peratura apei, influenţa naturii fundului etc., provenienţa biogeografică
a acestora etc.).
Analizează polichetele adaptate la mediul salmastru sau de apă dulce
(28 1 , 282), caracterizîndu-le sistematic, ecologic (autecologic şi sineco
logic), precizînd distribuţia lor geografică, valoarea lor trofică pentru
ganoizi şi făcind unele aprecieri evoluţioniste.
Descriind ca specie nouă pe Behningia lestagei M o t a ş foloseşte
ca modalitate de precizare a locului taxonomic al genului respectiv,
comparaţia între caracterele nimfelor de Behningia şi de Oligoneuriella
(274, 1 85).
Studiază, pentru prima oară, Halacaridele de la litoralul românesc
al Mării Negre, găsind şi forme noi pentru acest complex natural.
Semnalează, de asemeni pentrn prima dată, în literatura privind
fauna noastră marină, prezenţa în aceste ape a Pycnogonidelor (Panto
pode) ce trăiesc pe alge, zosteră şi pe colonii de hidropolipi (302).
Insă atenţia profesorului C. M o t a ş este reţinută mereu de bogăţia
faunistică a apelor interioare şi, mai ales, ale celor din zonele montane,
completind prin cercetările efectuate pe cele hidrobiologice ale lui G r.
A n t i p a şi I. B o r c e a. In anul 1 929, a început cercetări !imnologice
şi piscicole în bazinul Bistriţa, în vederea punerii în valoare a apelor
noastre de munte şi a repopulării acestora cu faună piscicolă.
.•

Constată că :
„apele noastre de munte, atît de bogate în trecut în Salmo
nide, sînt astăzi, în mare parte, depopulate din cauza pescui
tului abuziv, a braconajului şi a pirateriei" (296, p. 6).
•) Trimiterile se referă la „Indexul bibliografic cronologic al publicaţiilor prof.
C o n s t. M o t a ş (1912-1916)" întocmit de G e o r g e D. V a s i l i u şi publicat în
acest volum.
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ln speranţa organizării salmoniculturii şi, în general a acviculturii
şi în ţara noastră, atît de bogată
în ape curgătoare, pune problema
repopulării cursurilor de apă pe baza
limnologiei moderne, expune
caracterele fiziogeografice şi biologice ale apelor curgătoare de munte,
arată principiile şi tehnica pe care se bazează, în general, amenajarea şi
repopularea acestor ape, dă un tip de monografie l imnobiologică-pisci
colă a piriului Bărnărel (Bistriţa), efectuează (în colaborare) o monogra
fie limnobiologică a bazinului Bistriţei şi prezintă rezul tatele cercetări
lor hidrobiologice în cadrul acestuia (259, 296, 298, 322).
Profesorul T r. S ă v u 1 e s c u se exprimă astfel cu privire la valoar('a uneia dintre aceste lucrări :
·

„Lucrarea d-lor Motaş şi Anghelescu nu numai că va duce
la un rezultat practic imediat, prin indicarea unei tehnici pre
cise ce va trebui adoptată şi folosită în amenajarea şi repopu
larea apelor de munte, dar este de folos şi inginerilor silvici
şi inginerilor agronomi care pot căpăta cunoştinţe temeinice de
specialitate piscicolă şi pot fi în stare să contribuie şi pe această
cale la ridicarea economică a gospodăriei naţionale.
Materialul. .. este metodi c prelucrat, cu multă grijă şi deose
bită claritate prezentat" (296, p. 4).
Pentru generaţia actµală d e biologi, (ecologi, hidrobiologi), lucrările
limnologice ale profesorului C. M o t a ş, reprezintă un exemplu de
muncă, exactitate, de finalitate practică şi teoretică a unei cercetări
exclusiv de teren. Ele se încadrează în categoriile actuale ale ecologiei şi
biologiei generale, studiindu-se deopotrivă din complexul natural al ape
lor de munte, habitatul şi biocenozele în toată diversitatea lor şi în inter
relaţiile ce le stabilesc. Se urmăresc categoriile principale de organisme,
dasificate după natura relaţiilor trofice dintre ele, dindu-se importanţa
cuvenită verigii finale a acestui lanţ, consumatorilor de virf - peştele
-, ce este însuşit de om ca producţie.
Cit de variate sînt preocupările sale în domeniul
r eiese din simpla înşiruire a cîtorva din lucrările sale.

hidrobiologiei,

- Ţiparul (Anguilla vulgaris) 1 922
- Limanurile noastre (1 924)
- Hrana puilor de sardele (1 925)
Sur la faune lacustre du Grand Lautien (1 927)
La faune hydracariennes des eaux courantes et des lues
eleves des alpes du Dauphine (1 928)
Salmonidele şi salmonicultura (1 929)
Navigaţia aeriană şi pescuitul (1 929)
Pagon (1 929)
Mii de meduze din specia Pilema (Rhizostoma) pulmo eşuate
la ţărmul Mării Negre (1 929)
Cnidari de apă dulce (1 929)
- Homarul în Marea Neagră (1 930)
- Migraţia somonilor ( 1 931)
- O meduză de apă dulce (1 934)
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- Problema repopulării apelor de munte (1 934)
- Punerea în valoare a apelor de munte (1 939)
- Monografia limnologico-piscicolă a bazinului rîului Bistriţa
(Moldova) ( 1 939)
- Biocenologia bentonică a fundurilor marine argiloase (1 940)
- Un interesant ciclostom din Transilvania (1 940)
- Peşti electrici (1 943)
- Cercetări hidrobiologice în bazinul rîului Bistriţa (Carpaţii
Orientali), (1 944)
Studiul hidracarienilor şi a faunei apelor curgătoare şi stătătoare,
îl duce pe profesorul C. M o t a ş, treptat, şi spre cercetarea unui nou
complex natural, cu caracter specific, mediul freatic, urmărind ca şi
E. R a c o v i ţ ă, G r. A n t i p a, I. B o -r c e a, interacţiunea permanentă
dintre geologic şi biologic, desemnind această realitate din domeniul res
pectiv prin termenul de freatobiologie. Prin aceasta profesorul C. M o t a ş
deschide un nou domeniu de cercetare, în care a dat numeroase lucrări
(326, 3 4 1 , 345. 346, 368, 395), considerînd, ca şi predecesorii săi (R a c o
v i ţ ă, P. A. C h a p p u i s, R. J e a n n e 1), acest me:iiu ca parte din cel
subteran, (alături de peşteri, crăpături, habitatul hipogeu, microcaverne

etc.).

Sînt cuprinse în seria lucrărilor ştiinţifice şi titluri referitoare la
fauna cavernicolă (140, 1 99, 207, 224).
Astfel, prin toate cercetările subliniate mai sus, făcind parte din
domeniile marin, limnicol, !otic, profesorul C. M o t a ş contribuie nu
numai la dezvoltarea sistematicei, dar şi a ecologiei şi a biogeografiei.
Formaţia sa de ecolog se vădeşte în toate lucrările în care se ana
lizează fapte ce se încadrează în noţiunile de autecologie şi sinecologie,
habitat şi biocenoză, relaţii trofice şi productivitate, biomasă şi produc
ţie, mecanisme de autoreglare şi echilibru biologic etc.
Exemple minunate în acest sens sînt lucrările referitoare la unele
grupe de animale, la fauna şi flora litoralului din faţa Staţiunii mari
time Agigea, biogeografia Mării Negre, caracterizarea !imnologică a Bis
triţei şi a mediului freatic etc. (23, 34, 8 1 , 1 2 1 , 1 30, 1 98, 254, 260, 283,
298, etc.).
'I'erminologia e cologică este variată, noţiunile sint clar explicate, iar
dintre acestea amintim : izvoare reocrene, l imnocrene, helocrene, steno
terum, euriterm, hemistenoterme, psychrostenoterme,
reobiont, reofil,
reoxen, crenobiont, nerei1e, fitofil, limnicol, planctont etc.
Finalitatea cercetării mediului acvatic, o vede in cadrul studiului
ecologic, ca o descifrare ·a căilor de realizare a producţiei, pentru aceasta
biologul urmînd sii aprecieze cantitativ fenomentele respective. Refe
ri ndu-se la mediul marin, profesorul C. M o t a ş afirmă că :

„Cercetările întreprinse pot să servească biologia pură sau cea apli
cată. Cercetările
cantitative asupra planctonului şi asupra migraţiilor
acestuia, precum şi cele asupra hranei şi migraţiilor peştilor ar putea
fi de folos dezvoltării pescuitului maritim în Romdnia, conducînd la
raţionalizarea acestei ramuri de bogăţie a ţării. Oricine poate intrevede
importanţa acestei investigaţii pentru viitor".
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La faptele ecologice şi biogeografice analizate, se adaugă observaţi i
şi informaţii privind biologia unor specii :
-

Mortalitatea ciorilor (1 923)
Repartiţia mătăsarului la noi (1 924)
Păsări boreale la noi (1924)
Castorul reînvie (1 930)
Din viaţa licuricilor (1931)
Păsări acvatice din Germania călătoare pe la noi (1931)
Migraţiile cocostîrcului (1 934)
Fluturi întîrziaţi (1 935)
Roiuri de fluturi albi (Aporia crataegi) (1 935)
Biogeografia Mării Negre (1 938)
Hrana rimelor în gră:iină toamna (1 940)

l n lucrarea „Repartiţia vieţii pe pămint (Pionierii şi curentele din
biogeografie)" din volwnul „Materia şi viaţa" 1 944 se dezbat probleme
biogeografice care îşi păstrează actualitatea şi azi.
Tot ca o problemă derivată din preocupările sale de ecologie, este
cea a ocrotirii naturii şi, în special, a luptei împotriva poluării apelor din
România. l ncă din 1 930 profesorul C. M o t a ş a sesizat pericolul şi
urmările poluării apelor noastre, publicînd memoriul „Viaţa din apele
poluate ale Prahovei•'' (1 56), iar în lucrările ulterioare prezintă faWla
apelor poluate caracteristice zonelor oligo-, mezo- şi polisaprobe. Subli
niază că :

„Compoziţia
biocenozelor din apele poluate este strins legată de
caracterele fizico-chimice ale apei. Deci studiul biologic al florei şi faunei
„saprobii" sau ,sapropelice" . . . ne permite să apreciem gradul de poluare
al unei ape contaminate. Aşa numita analiză biologică constă, după Thie
nemann în «aprecierea compoziţiei chimice a unei ape pe baza studiu
lui faunei şi florei ei». Această analiză este de un interes capital în
problema higienei apelor şi a toxicologiei peştilor precum şi în aceea
a repopulării apelor cu Salmonide" (296, p. 44).
l n cadrul revistei „Ocrotirea naturii" şi apoi în comunicarea „Pro
tecţia naturii o problemă capitală a timpului nostru" (Bacău 6-8 noiem
brie, 1 970), profesorul C. M o t a ş exemplifică bogat, pericolul poluării

tuturor complexelor naturale în condiţiile dezvoltării rapide a indus
triei pe plan mondial şi în ţara n oastră.
A făcut cunoscut publicului larg, lucrări ştiinţifice şi de populari
zare prin care se contribuia la educarea în spiritul ocrotirii naturii a
tineretului şi a oricărui cetăţean. Astfel, a recenzat lucrări a'le profe
sorilor I. S i m i o n e s c u, E. I. N y â r ă d y, A l. B o r z a . 193, 246,
291).
Entomologia aplicată a constituit Wl domeniu în care profesorul C.
M o t a ş a scris note şi informaţii, privind insectele dăunătoare şi mij
loacele de combatere a acestora (34, 53, 55, 65, 1 26, 1 59, 1 67, 1 72, 1 90,
247, 248). Adesea are accente critice faţă de nepăsarea oamenilor de
stat, din perioada de dinaintea revoluţiei socialiste, arătind că :

„Pomicultura ar putea lua la noi un avint înfloritor devenind una
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ţiilor naturale minunate pe care l e oferă ţara noastră din acest punct
de vedere în diverse regiuni ale sale, dacă s-ar bucura de mai multă
atenţie din partea oamenilor noştri de stat ... în primul rînd fără o îngri
jire deosebită a pomilor roditori, fără tratarea cu cea mai mare atenţie
a bolilor lor criptogamice sau apăra.rea lor împotriva atacurilor insecte
lor vătămătoare nu se poate concepe pomicultură raţională" (1 90, p. 83).
In lucrările citate, redă tabloul diversităţii
entomofaunei dăună
toare (Anthonomus pomorum L., Carpocapsa pomonella L., C. funebrana,
Aporia crataegi L. etc.), cu particularităţile lor biologice, a entomofaunei
auxiliare pomicultorilor (Coccinelidae, Hemerobiidae, Ichneumonidae,
Braconidae, Calcididae, Tachinidae etc.) cit şi ciuperci parazite.
Soluţia eficientă, recomandată şi de profesorul C. M o t a ş, reiese
din următ.oarele cuvinte exprimate în anul 1 9 3 1 :
„Dacă avem în vedere capitalul pe care-l reprezintă numai produc
ţia noastră de prune, nimic nu este de cruţat pentru a salvgarda această
bogăţie. lnsă pentru aceasta se impune educaţia cultivatorilor prin
publicaţii ieftine sau gratuite, conferinţe, filme ştiinţifice. Orice sacri 
ficiu nu este prea mare pentru a ajunge la acest ţel" (1 72, p. 88).
Entomologia i-a atras, în general o deosebită atenţie atît sub aspec
tul ei teoretic, cit şi cel practic, aplicat.

Din prima categorie fac parte lucrările :
- Asupra capilarelor aeriene din fibrele musculare de la
insecte (1914).
- Rolul elitrelor ( 1 921)
- Coloraţia pupelor unor fluturi (1 924)
- Contribution â la faune des Coleopteres d'eau douce de
Roumanie (în colab. cu W. K n e c h t e 1) (1 922)
- Notes faunistiques. Chironomides Orthocladiaeres (1 927)
- Larva de Liponeura brevirostris, în pirîul Peleş, etc.
Dintre lucrări, avind un caracter aplicat, se pot cita :
- Lupta contra insectelor parazite şi a bolilor ce se transmit
prin metoda trofică (1 922)
- Cloropicrina· ca mijloc de combatere a artropodelor ( 1 923)
- Lupta contra hypodermei (1 923)
- Aviaţia contra insectelor dăunătoare (1923)
- Profilaxia paludismului (1 925)
- Musca cireşilor (1 930)
- Ingrijirea arborilor fructiferi şi lupta împotriva inamicilor
care-i devastează (1931)
- Omizi carrnivore şi hematofage (1931)
- Din biologia himenopterelor predatoare (1932)
- Aviaţia şi insectele vătămătoare (1 935)
- Curs de Zologie aplicată (pt. Secţia Şt. Agric. Univ. Iaşi)
Problemele de biologie generală ocupă un loc important în preocu
pările ştiinţifice şi didactice ale savantului moldovean. Iată citern
subiecte din acest domeniu :
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-

Lupta pentru existenţă şi ajutorarea reciprocă (1921)
Trece transformismul printr-o criză ? (1921)
Densitatea organismelor în mările polare (1 921)
Influenţa factorilor chimici asupra dezvoltării fiinţelor (1922)
Viaţa în adîncul mărilor (1 923)
Cîntecul păsărilor (1 923)
Coloraţia pupelor unor fluturi (1 924)
La variation chromatique et !'homocromie de Et. Rabaud
(recenzie) (1 924)
- Problema bătrîneţii şi a morţii naturale (recenzie) (1 924)
- Polimorfism pecilogonic (1 924)
- Rezistenţa chisturilor infuzoriilor ( 1 925)
- Feminizarea completă a masculilor castraţi la Batraciene
(1 925)
- A-:laptarea animalelor marine la viaţa terestră (1 929)
- O importantă carte de biologie generală (Cursul prof. R.
Jeannel) (1 930)
.
- Peşti constructori de cuiburi ( 1 934)
- O formă nouă de ciocănitoare din România (1 934)
- O carte elementară nouă de biologie generală (1 939)
- Mediu, ereditate, evoluţie (1 948)
- Pe marginea cărţii lui A. Vandei : Biospeologie. La biologie
des animaux cavernicoles ( 19 67)
- Călătorind în lumea de miraj e a universi..;l ui naturii (1 968)
Insă cea mai importantă lucrare cu conţinut general biologic, d i n
care s e desprinde concepţia evoluţionistă a savantului după ani de zile
de me-:litaţie şi cercetare este : „Charles Darwin - viaţa şi opera", 264
pagini (1 972).
Istoria biologiei este un domeniu în care profesorul C o n s t a n t i n
M o t a ş îşi aduce contribuţii deosebit de valoroase privind dezyoJ tarea
acestei discipline atît pe plan naţional, cit şi peste hotare.
Nu este nimic mai util în activitatea UI11ui cercetător decît cunoaş
terea istoriei ştiinţei în care el lucrează, frămîntările de veacuri , care
au dus la progresele din prezent, paginile scrise de oameni de ştiinţă cu
renume mondial.
Această convingere o are şi profesorul sărbătorit, încă din primii
ani de carieră universitară şi pe care o păstrează şi azi. De aceea, a
analizat şi comunicat publicului interesat, date din viaţa multor biologi.
Interpretează dialectic legăturile dintre epocile anterioare din ştiinţă
şi frămîntările prezente (Tradiţie şi progres, 1 920) şi acordă importanţă
contribuţiei aduse de savanţii biologi la dezvoltarea ştiinţelor biologice.
Din paginile istoriei microbiologiei se ocupă de viaţa şi opera ştiin
ţifică a lui L o u i s P a s t e r, „cel mai mare campion al omenirii în
lupta contra acelor duşmani invizibili, care pîndesc la cotiturile scurtei
noastre vieţi" (32. p. 1 52).
Din şcoala de fiziologie franceză redă aspecte din opera ştiinţifică
a lui E. G 1 e y, care a contribuit şi la dezvoltarea filozofiei şi istoriei
biologiei şi în mîinile căruia „istoria devine un minunat instrument d e
analiză şi logică experimentală"' (32, p . 1 52).
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In istoria biologiei teoretice profesorul C. M o t a ş face cunoscut
românilor personalitatea ştiinţifică complexă a lui Y v e s D e 1 a g e,
profesor la Sorbona şi directorul laboratorului de la Roscoff, care a fost
„un spirit cu adevărat enciclopedic, tel:mician dintre cei mai dibaci,
organizator fără pereche şi care a lăsat în unn a sa o vastă operă ştiin
ţiiică în domeniul matematicii, zoologiei, embriologiei, biologiei gene
rale, fiziologiei şi psihologiei" (33, p. 107).
Analizînd amplu viaţa şi opera lui C a r o 1 L i n n e „legislatorul
lumii vieţuitoarelor, al doilea „secretar al naturii" după A r i s t o t e 1,
învăţatul căruia i se datoreşte în mare parte avîntul imens luat după el
de ştiinţele naturii şi care a voit să îmbrăţişeze într-un grandios proces
cel e trei regnuri şi care n-a putut şti, nid face totul, şi nimeni nu a fost
mai conştient de aceasta, decît el însuşi dnd atît de bine a spus : „Ea
quae scimus sun pars minima eorum quae ignoramus" ) Iată o deviză
care pe mulţi ar putea să-i aducă pe calea adevărată a modestiei, a
măsurii, a echilibrului" (354, p. 57).
Era firesc să nu uite nici de G e o r g e s-L o u i s B u f f o n, care
0

.

„pentru secolul său a fost o lumină strălucitoare, pentru patria sa o
glorie nepieritoare, pentru ştiinţa universală va rămine întemeietorul
filozofiei zoologice şi al geografiei zoologice, naturalistul cu vederi sur
prinzător de moderne, ce vor înfrunta timpurile, pictorul neîntrecut î n
zugrăvirea naturii, scriitorul scînteietor, care a unit istoria naturală cu
literatura" (354, p. 95).
Contribuţiile aduse de către C h. D ,a r w i n şi J. B. L a m ·a r c k sînt

astfel subliniate de C. M o t a ş :

„Titanul de la Down, prin celebra sa operă „Originea speciilor"
(1 859) a revoluţionat profund biologia, întemeind doctrina evoluţionistă,
ridicată deja cu 50 de ani înainte la rangul de teorie ştiinţifică de către
marele J. B. L a m a r c k, autor al operei „Filozofia zoologică" (1 809).
Datorită acestor doi fondatori ai transformismului, ideea de evoluţie a
pătruns şi în alte domenii de activitate" (354, p. 9).
Nu-i scapă nici J. H. F a b r e, aicel „Homer al insectelor", desco
peritorul hipermetamorfozei care a ştiut să se ridice „de la insectă la
om, în raţiunea şi în bunul simţ al căruia are o robustă şi neţărmurită
încredere, ca şi în progresul intelectual, moral şi social" (ibid. p. 146).

L-a captivat opera lui I 1 i a I 1 i c i M e c i n i c o v , care a fost unul

„dintre biologii cei mai plini de imaginaţie, descoperitorul fagocitozei,
campionul cel mai adînc convins al darwinismului şi ma,t erialismului,
omul care avea cea mai nezdruncinată încredere în ştiinţă şi binefacerile
păcii" (ibid„ pag. 241).

J a c q u e s L o e b (1 859-1 924}, „cel mai îndrăzneţ şi cel mai opti
mist biolog al timpurilor" este caracteriziat prin prisma lucrărilor sale
asupra regenerării, tropismelor, partenogenezei, acţiunii sărurilor în
diverse fenomene ale vieţii, asupra coloidelor etc. (75, p. 3 76).
Dintre alţi biologi străini, memoria şi opera cărora profesorul C.
M o t a ş le evocă vibrant şi competent, amintim :
•) „Cele ce le ştim sunt o parte cu totul mică din cele ce nu le cunoaştem".
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- Profesorul C h. P e r e z la I�i (1 932)
- E i n 8! r N a u m a n (1 934)
- K a r 1 V i e t s (11 mai 1 882-16 iunie 1 9 6 1 )
O sută d e ani d e la naşterea lui J u l e s G u i a r t (1870-1 965)
- Un pionier al freatobiologiei - F r a n t i s e k V e j d o v
s k y - 1 20 ani de lia naştere, 30 de ani de la moartea sa
(1 970)
Evocarea a două mari figuri ale limnologiei moderne :
A u g u s t T h i e n e m a n n (1 8 82-1 960), C a r l W e s e n
b e r g L u n d (1 867-1955) (1970)
Zece ani de la comemorare.a a o sută cincizeci de ani de la
moartea naturalistului danez J a p e t u s S t e e n s t r u p,
membru onorar al Socie.tăţii Academice Române (1 973)
- M a r c e 1 C o u t u r i e r (necrolog) (1974)
Un studiu vibrant îl consacră celor doi latini de origine
franceză, care au contribuit dezinteresaţi, la progresul bio
logiei româneşti, lucrind asiduu în domeniul biospeologiei :
P. A. C h a p p i u s şi R. J e a n n e 1.
· -

Pătruns de un cald patriotism, profesorul C. M o t a ş a găsit cuvinte
de omagiere pentru înaintaşii de seamă î.n domeniul ştiinţelor biologice
de la noi, scoţînd în relief meritele lor ştiinţifice şi evocînd personalita
tea lor luminoasă.
minunatului
Pe G r. A n t i p a îl prezintă ca pe „întemeietorul

muzeu de istorie naturală ce-i poartă numele, iniţiator al hidrobiologiei
; omâneşti, cărturar fecund cu o prodigioasă şi extrem de multilaterală
actil'itnte, doctorul Antipa a fost una dintre personalităţile ştiinţifice
cele mai proeminente şi mai cunoscute, atît la noi, cit şi peste hotare"

(3 54 , p. 24 7).
Lui E m i 1 G. R a c o v i ţ ă ii consacră numeroase articole şi studii
(335, 386, 401, 455, 457, 459, 486 etc.), considerindu-1 ca „una din cele
mai luminoase figuri din galeria oamenilor noştri de ştiinţă" (335, p. 339).
De la I o a n B o r ce a, căruia i-a urmat la conducerea Staţiunii
n oas tr e marine, intuieşte un minunat concept biologic, iar pe G. M a r i
n e s c u îl consideră a fi „timp de aproape o jumătate de veac anima
torul ştiinţei neurologice româneşti a cărei faimă a dus-o peste hotare"
(275, p. 43).
Alte portrete ale ginditorilor biologi şi cărturari destoinici de la
r.oi, trasate de către profesorul C. M o t a ş, aparţin :
- Prof. dr. N. Leon ( 1 931)

-

Un omagiu D-nei prof. dr. Elena Puşcariu (1931)
Douăzeci de ani de la- moartea lui Spiru Haret (1 932).
Ing. agronom şef Radu Dumitrescu (1 935)
Moartea prof. G. Marinescu (1 938)
O vizită la Grumăzeşti la naturalistul Aristide Caradja (1 942)
Prof. dr. George Zotta (1 942)
Prof. Gh. N. Finţescu (1948)
Din viaţa şi activitatea Dr. C. N. Ionescu (1878-1 935). Pri-
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mul cercetător ied peşterilor noastre (1 965)
- Aurel Craifăleanu (1 884-1 938). Primul profesor de chimie
biologică de la facultatea de ştiinţe din Bucureşti (1 965)
- Profesorul Eugen Botezat (1 871-1 964) (1965)
O sută de ani de la naşterea lui Ştefan Stîncă (1 865-1 897)
(1 965).
- Constantin Kiriţescu (1 876-1965) (1 965)
- Ioan Ciurea ( 1 8 79-1 944) (1965)
- Nicolai Gavrilescu ( 1 8 96-1 966) (1 966)
- Alexei Alexinschi ( 1 899-1 966) ( 1 966)
- O sută de ani de la naşterea lui Dimitrie Voinov (1 8671 95 1 ) (1 967)
- Dimitrie Călugăreanu
eminent fiziolog, mare patriot şi
popularizator talentat al ştiinţei (1 968)
- Aristide Caradja (1 861-1 955). Viaţa şi activitartea, concep
ţia sa despre univers (1 973)
In toate prezentările şi analizele de istorie a biologiei s-au urmărit
citeva coordonate majore de metodologie cum sînt : conturarea epocii
în care s-a elaborat opera respectivă, corelarea rezultatelor ştiinţifice
obţinute cu problemele ma� ore ale domeniului respectiv, judecarea pro
gresului realizat prin prisma posibilităţilor ştiil}.ţifice şi tehnice ale epocii
în care a trăit acel biolog, conturarea specificului activităţii, prezenta
rea amănuntelor cu valoare istructiv-educativă etc.
S-a ocupat in:ieaproape şi de mersul invăţămîntului nostru, luînd.
în mod activ, parte la elaborarea lucrării : „Istoria invăţămîntului în
România" (507).
ln genetică, în perioada de formare şi creaţie a profesorului C o n

s t a n t i n M o t a ş, au arvut loc progrese remarcabile, pe care el le-a
cunoscut, le-a adaptat la cercetările sale şi a rămas convins că :

„anumite substanţe figurate iniţiale din ou, ar conţine caracterele
ulterioare ale organismului. Aceste substanţe figurate, din nucleii ele
mentelor sexuale, sunt cromozomii, în care. după geneticieni, ar fi loca
lizaţi toţi factorii eredita.ri sau genele, cum le-a numit Johannsen ...
această concepţie , (referindu-se şi la de terminismul sexului), pare a fi
confirmată atît de cercetările citologice descriptive, cit şi de încrucişă
rile mendeliene experimentale" (1 56, p. 1 54-1 55).
După ani de zile de la cele exprimate mai sus ( 1 930) , profesorul C.
M o t a ş arată următoarele (1 966) :
„Fără îndoială la orice fiinţă cromozomii sînt purtătorii caractere
lor ereditare numite gene, de care depinde transmiterea �i m.anifestarea
caracterelor ereditare. Genele sînt „atomii" vieţii. Dacă nu am admite
existenţa acestor unităţi invizibile, ne-am reîntoarce la preistoria gene
ticei (455, p. 3 1 ) .
„Fondată de Mendel, genetica aduce servicii incalculabile omeni
rii, în toate ramurile de activitate şi mai ales în sociologie, medicină,
agricultură, zootehnie. Au fost create rase noi de animale şi soiuri de
plante de mare importanţă economică. Nu este departe ziua cînd eredi
tatea va putea fi dirijată după voia şi interesul omului" (ibid„ p. 32).
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Pe linia discuţiilor din domeniul geneticei, profesorului C o n s t a nt i n M o t a ş îi datorăm unnătoarele lucrări, note şi recenzii :
- Caracterele sexuale secWlda.re şi experienţele făcute (1921)
- Determinismul caracterelor sexuale (1 922)
- Ereditatea experimentală de Dr. G. K. Constantinescu (recenzie) (1 922)
- Ereditaitea somaţiunilor (1 925)
- Agenţi patogeni infravizibili şi transmiterea ereditară a
bolilor infecţioase (1 931)
- Legile eredităţii. Mendel
şi precursorii săi. Genetica
modernă (1 966)
La acestea se adaugă cursurile de genetică, ţinute la Universitatea
din Bucureşti.
Lucrind in domenii atît de numeroase şi in complexe naturale
variate, profesorul C. M o t a ş a intuit, aşa cwn eria firesc, coordonatele
majore ale evoluţionismulUi şi a promovat continuu j udecata general
biologică a fenomenelor studiate şi a interpretat propriul material pe
baza evoluţionismului.
Jn opera sa se cuprin d următoare componente principale ale gin
dirii biologice :
- elemente ale teoriei evoluţioniste,
- elemente <lin cercetarea genetică clasică şi modernă (ale conceptului ştiinţific asupra eredităţii),
- aprecierea istorică, filogenetică şi paleontologică a fenomenelor
biologice (specii, biocenoze, complexe naturale),
- conceptul taxonomic, ce se încadrează în evoluţionism sintetic,
- aprecierea particularităţilor Mării Negre sub aspect geologicbiologic a structurilor biocenotice şi a grupelor sistematice, o realizează
în maniera evoluţionistă, făcînd cunoscute, în acelaşi timp, lucrări de
biologie generală (274, 283, 285, 290, 354, 79, 1 30, 148, 21 1).
Interpretează stucturile biocenotice ca rezultat al adaptării şi acţi
unii selecţiei naturale, iar componentele anorganice şi biologice ale com
plexului natural respectiv, ca factori ai acestui proces (322).
Climatul de gîndire al profesorului C. M o t a ş se vădeşte în urmă
toarele cuvin te :
„Datorită
numărului mare de germeni pe care-l produc, fiinţele
vieţuitoare sint obligate să-şi extindă mereu aria lor de distribuţie geo
grafică în mod activ sau pasiv . Ele invadează astfel, treptat, teritorii
noi, cucerind, rînd pe rînd, toate mediile pe care le oferă planeta noas
tră. Aproape nu există mediu cit de extrem, care să nu fie co.lonizat.
Graţie plasticităţii lor, fiinţele vieţuitoare - silite să treacă de la u n
gen de viaţă la altul şi să se adapteze la condiţiuni noi de existenţă îşi modifică aspectul, caracterele anatomice şi fiziologice. Rare sînt for
mele, incapabile să sufere asemenea modificări sau rezistente la evolu ţie... Colonizarea în timp şi în spaţiu a diverselor domenii geografice ...
şi modificările de formă... constituiesc, totodată, fundamentul biologiei
şi esenţa evoluţionismului" (130, p. 61).
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Ideea de evoluţie a vieţuitoarelor :

„se impune cu puterea unui postulat, şi fără de care ştiinţa
naturii ar fi redusă la un searbăd catalog de specii, amestec
haotic de fapte şi de observaţiuni, acumulare informă de mate
rial inert. Nici o legătură între fapte, nici o sinteză, n-ar mai
fi posibilă" (1 30, p. 62).
Datele de filogenie, paleontologie şi, mai ales, de sistematică, bazate
pe complexul de caractere ale vieţuitoarelor, abundă în opera acestui
om de ştiinţă, desprinzîndu-se, în acelaşi timp, numeroase elemente, care
se încadrează în gindirea sistemică de a:stăzi.
Studiind complexele naturale, componentele anorganice şi biologice
ale acestora, în interacţiunea lor permanentă, el caracterizează, de fapt,
niveluri de organizare ale materiei vii : ecosistemul, biocenore, specia
cu elementele sale constituiente. Este unul dintre cei mai buni cunos
cători ai ecosistemelor şi biocenozelor acvatice, mai ales a celor limne
tice şi lotice.

În toate cazurile studiate, surprinde diferenţierea, interacţiunea din
tre componente (integralitatea), rolul factorilor ecologici în autoreglarea
sistemului respectiv (biocenozelor, de pildă, reofile), natura şi căile de
menţinere a echilibrului dinamic. Corelează, în acelaşi timp, aceste ele
mente (care mai tirziu s-au dovedit componente ale gindirii sistemice)
cu problemele teoriei evoluţioniste. Astfel, arată că fenomen ele din
cadrul mecanismelor de „autoregulaţiune" acţionează ca factori ai luptei
pentru existenţă şi a selecţiei naturale, aceştia avînd la bază relaţii
intraspecifice şi interspecifice (1 944, pag. 254).
Datorită acestui mod de gindire, a putut să definească contururile

freatobiologiei, care prin conţinutul ei exprimă esenţa unui sistem des
chis rezultat din interacţiunea geologicului cu biologicul

(246).

Bazaţi pe aceste considerente, sîntem convinşi că profesorul
M o t a ş, alături de G r. A n t i p a, E. G. R a c o v i ţ ă, reprezintă

înaintaş al gîndirii sistemice din România.

C.
un

Activitatea ştiinţifică a profesorului C. M o t a ş, s-a îmbinat strîns
cu cea didactică universitară.

La Universitatea din Iaşi a continuat în mod strălucit cursul de
zoologie, ilustrat de decenii de marele său predecesor I. B o r c e a. Sen
sibil la tot ce este nou şi valoros şi dotat cu un remarcabil talent, el
a imprimat lecţiilor sale o înaltă ţinută ştiinţifică şi estetică. E de ajuns
să amintim că el introducea, fără şovăire, în lecţiile sale, curente, noi
din biologie, ca cele ale geneticei moderne, apoi noţiuni noi de zoogeo
grafie, ecologie, limnologie etc., iar ilustrarea cursului său a rămas neîn
trecută pînă azi.
Pe lingă disciplina de zoologie descriptivă profesorul sărbătorit a
contribuit foarte mult la dezvoltarea învăţămîntului agricol superior din
Moldova, predînd la Facultatea de ştiinţe agricole zoologia aplicată (ento
mologia şi piscicultura, aceasta din urmă cu un pronunţat caracter de
limnologie). AcţionLnd ca un -ambasador al universităţii în cadrul acestui
învăţămint, el ridică, alături de colegii săi H a r a 1 a m b
V a s i 1 i u,
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A g r i c o 1 a C a r d a ş şi N i c o 1 a e F 1 o r o v, invăţămîntul superior
agricol din Moldova la cel mai înalt nivel din vară.
La Universitatea din Bucureşti, a desfăşurat aceiaşi activitate vie,
deprinsă de la Ia.şi, predînd zoologia nevertebratelor şi vertebratelor,
citologia, hidrobiologia, biometria, genetica ((legile mendeliene, determi
nismul sexului, teoria genei, genetică medicală).
Activitatea didactivă se desfăşoară prin forme variaite : cursuri,
lucrări practice conduse direct, excursii cu o mare valoare informativă
şi în cele mai variate biocenoze, îndrumarea studenţilor pentru cerce
tare, lucrul cu aceştia în cadrul staţiunilor universităţilor etc.
In acelaşi timp a sprijinit şi învăţămîntul liceal şi al şcolilor nor
male din ţară şi de peste hotare, trimiţînd de la StaţiU1I1ea zoologică
marină de la Agigea, materialul biologic marin pentru cercetări şi colec
ţii. De pildă, în anul 1 937-1 938 au primit m ateriale următoarele licee :
„Oltea Doamnă" din laşi, „C. NegruzziH (Iaşi), „Unirea" (Focşani}, liceul
din Chişinău, Şcoala normală din T�mişoara, un liceul din Warszawa etc.
Organizarea ştiinţifică a cercetării a fost o altă preocupare, pentru
care a investit timp şi energie, exprimîndu-şi în scris convingerile în
acest sens (288). Rezultatele acestor preocupări au fost remarcabile ori
pe unde a trecut acest priceput şi neobosit organizator : la Staţiunea
zoologică marină dela Agigea, la Staţiunea zoologică de la Sinaia, Muzeul
de ştiinţe naturale din Iaşi, Muzeul „Gr. Antipa" din Bucureşti, Insti
tutul de speologie din Bucureşti, director al revistei ştiinţifice „V. Ada
machi" din laşi, a Analelor Universităţii din laşi, a Lucrărilor Staţiunii
zoologice marine şi ale Institutului de speologie din Bucureşti.
Activitatea desfăşurată în aceste institute este jalonată prin noi
realizări şi un progres general. Iată citeva mărturii :
Staţiunea zoologică marină de la Agigea abia împlinise 10 ani d�
existenţă cînd fondatorul şi primul ei director, - profesorul I. B o r c e a,
şi-a pierdut viaţa în condiţii dramatice, în plină vigoare creatoare.
Împrejurările în care profesorul C. M o t a ş a preluat, la 1 febru
arie 1 937, conducerea Staţiunii erau vitrege : o dotare mai puţin decit
suficientă, o schemă de personal foarte redusă, la orizont nori negri
prevestitori de război.
Şi totuşi, numai în 4 ani, profesorul C. M o t a ş a consolidat desti
nele Staţiunii în aceste vremi de restrişte. El crează o solidă bază mate
rială, începînd prin construirea ambarcaţiilor „Sagitta" şi „Noctiluca",
prin utilarea a trei laboratoare noi (de Zoologie, Fiziologie animală, Chi
mie) şi mai ales prin stabilirea unor legături largi intre Staţiunea de
la Agigea şi alte instituţii similare din lume. Aceasta a devenit posibil
prin înfiinţarea unei reviste proprii : ,.Lucrările Staţiunii zoologice ma
rine de la Agigea"', al cărei fondator şi director a fost.
In vederea difuzării cit mai largi a cunoştinţelor despre viaţa din
mare, profesorul C. M o t a ş acceptă ca, pe lingă studenţii biologi de la
toate universităţile ţării, la Staţiune să vie şi ciţiva elevi dintre cei mai
buni, conduşi de către profesorul lor de ş tiinţe naturale. Inceputul l-au
făcut patru elevi de la liceul „Vasile Alecsandri" din Galaţi.
Muzeul „Grigore Antipa" din Bucureşti este transforma1t în anul
1 944, de bombardamentele hitleriste, într-o masă informă de sfărimături
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fumeginde. Ceea ce a mai rămas din colecţii, este amestecat cu moluz şi
cioburi. Economia ţării trece prin criza postbelică. Şi totuşi, datorită
energiei, perseverenţei şi priceperii directorului său, muzeul renaşte, ca
„pasărea Phoenix". organizat după principiile muzeologice ale prede
cesorului său, amenajindu-se, in plus, un loc pentru conferinţe publice,
privind cele mai interesante subiecte din viaţa plantelor şi animalelor.
Profesorul C. M o t a ş a organizat şi a condus munca de cercetare
de la Muzeul de ştiinţe naturale din Iaşi, care a ineetat să mai fie, după
constatarea amară a profesorului I o a n B o r c e a : „Societatea de me
dici şi un naturalist". Laboratoarele din acest muzeu sint dotate cu cele
mai modeme aparate.
Ca un mare merit ,al profesorului C. M o t a ş trebuie socotit faptul
că el dotează cu reviste proprii instituţiile pe care este chemat să li:!
con·:iucă, reviste pe care le foloseşte ca mijloc de schimb cu alte aşeză
minte ştiinţifice. Aşa s-au născut revistele Staţiunii marine de la Agigea,
ale Muzeului „Gr. Antipa'' , a Staţiunii de la Sinaia, a Institutului de Spe
ologie din Bucureşti.
Pe de altă parte, el transformă într-o adevărată tribună, pentru stu
dPnţii şi profesorii biologi, revista ştiinţifică . ,V. Adamachi" din Iaşi, pe
ale cărei pagini inserează zeci şi zeci de note şi articole din domeniul
ştiinţelor biologice şi ale altor ştiinţe înrudite, făcind ca lista lucrărilor
sale să depăşească cifra de 500 de publicaţii.
In plus, atras de con tactul direct cu tineretul şi masele largi, pro
fesorul C. M o t a ş ţine numeroase conferinţe de popularizare. Astfel,
încă în primii săi ani de activitate didactică, el expune, cu talentul şi
pasiunea sa recunoscute, la Iaşi, pentru Societatea „Prietenii Naturii''.
cit şi pentru alte societăţi, conferinţe, privind viaţa din mări, din apele
de munte, din cele stătătoare etc.
Din activitatea prodigioasă a profesorului C. M o t a ş fac parte şi
numeroase referate la tezele de doctorat, care tratează subiecte de bio
logie animală şi hidrobiologie. Conţinutul acestor referate, spiritul ana
litic al savantului, simţul critic al omului de ştiinţă şi puterea de a intui
noul în cercetarea ştiinţifică efectuată de tinerii biologi, le atribuie, de
seori valoarea şi de program de lucru pentru naturalişti, angajindu-se
util în prezentări de probleme cu importanţă teoretică şi practică. Astfel,
în referatul tezei de doctorat „Trăsături hidrologice şi hidrobiologice ale
lacului Roşu", sînt consacrate citeva pagini problemei ocrotirii naturii,
prezentată într-o formă reală şi convingătoare.
Numeroşi biologi şi agronomi, care s-au format la Universi tatea din
Iaşi în perioada interbelică, consideră că mare parte din ceea ce au ei
mai bun în concepţia lor despre lume, în metoda lor de lucru, în atitu
dinea faţă de marile probleme ale umanităţii o datoresc profesorului
C o n s t a n t i n M o t a ş. Influenţa aceasta binefăcătoare o resimt şi
destui elevi ai elevilor săi şi, de aceia, sărbătoritul nostru, pe drept cu
vint, trebuie socotit ca un creator de o viguroasă şcoală biologică româ
nească.
Sensibil la toate evenimentele ce se desfăşoară în viaţa ţării, scrie
cu pasiune şi sinceritate, cu prilejul pierderii deschizătorilor de drum
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în domeniul tehnicei „La moartea lui Vlaicu" în „Floare albastră", Iaşi,
1 9 1 2.
Datorită culturii sale generale, profundă şi vastă, a intuit cele mai
mari şi semnificative realizări cultural-artistice din ţară. A trăit în lumea
literaţilor, ştiind să le aprecieze scrierile (a fost şi a rămas un sincer
admirator al sonetistului ieşean - M. C o d r e ai n u) şi se asocia sincer
celor îndureraţi de moartea unui mare scriitor : „Moartea lui Caragiale",
(1912).
Avind inclinaţii artistice, a scris în tinereţe (1912) citeva nuvele,
dintre care amintim „Moartea şoricelului" şi „Cocostîrcul răzvrătiţilor" .
lnsă talentul său artistic s-a manifestat, cu toată vigoarea, în picturi
de o reală valoare estetică şi ştiinţifică (acvarele din grădina botanică
din Bucureşti, faleza şi plaja de la Agigea, Marea Neagră etc).
Aceste aspecte din viaţa şi opera ştiinţifică a profesorului C o n
s t a n t i n
M o t a ş reprezintă doar unele faţete, incomplet conturate,
ale vieţii sale luminoase şi puse în slujba adevărului, frumosului şi a
binelui.
Pentru noi, biologii de azi, C o n s t a: n t i n M o t a ş reprezintă unul
din marii biologi români, care alături de G r. A n t i p a şi I o a n
B o r c e a, a contribuit la dezvoltarea hidrobiologiei româneşti şi în spe
cial a limnologiei, afirmindu-se, în acelaşi timp, prin multilateralitatea
preocupărilor, printr-o largă concepţie general biologică, prin sensibili
tatea sa artistică şi simţ înalt al vieţii sociale.
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Hydrachnelles phreaticoles de la R. P. Roumanie (cu J. T a n a s a c h i şi
T r. O r g h i d a n), Acta. Soc. Zool. Bohemoslov„ Voi. XXII, nr. 4. p.
293-339. 93 fiit„ 3 tab. (ilustr. J. T. ; red. C. M.). Bratislava.
Freatobiologia o nou4 ramură a Lim:10Iogiei, Bulet. Inform„ Inst. Stud. Rom.
Sov„ nr. 3. p. 82--85. Bucureşti.
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347.

348.
:J49.

Buffon, un mare naturalist francez în secolul al XVIII-iea - text prescurtat
-

Analele Acad. R.P.R„ voi. VII, partea a II-a, p. 161- 180. (Comuni
care ţinută în Sala de şedinţe publice a Academiei ClU prilejul împli
nirii a 250 de ani de la naşterea naturalistului). Bucureşti.
Descrierea a trei hidracarieni noi. „Omagiu lui Traian Săvulescu" cu prilejul
împlinirii a 70 de ani, p, 473-498, 9 pi. cu 56 fig. Rezumate în lb. rusă
şi lb. franceză. Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.
Sur les genres d'Hydrachnelles
phreaticoles Bogatia Mts et Tschi 1948 et
Balcanohydracaru.� Mts et Tschi 1948, leur statut systematique et obser
vations sur la classification des Hydrachnelles (cu J. T a n a s a c h i
şi T r. O r g h i d a n). Lucrările sesiunii ştiinţifice ( 15-17 sept. 1956)
a Staţiunii zoologice marine „Prof. Ion Borcea", Agigea, p. 421-437,
36 fig. Universitatea „Al. I. Cuza". Rezumate in lb. rusă şi Jb. română.
Iaşi.
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro

G EO RGE D. VASILIU

240
350.

Cronica Sesiunii ştiinţifice de la Staţiunea zoologică marină de la Agigea.
Universitatea ,,Al; I. Cuza• Iaşi, „Lucrările Sesiunii ştiinţifice" ( 15-17

sept. 1956) a Staţiunii zoologice marine „Prof IDn Borcea", p. 601-607.
Rezwnate în lb. rusă şi lb. franceză. Iaşi.
351. Ecoul darwinismului în România, Contemporanul nr. 9 (647) ; 6 martie. Bu
cureşti.
352. Ajutătorii omului de J. H. F a b r e - Traducere (cu D. I o n e s c u) şi
un
studiu introductiv de C. M o t a ş, 1 vol. de 275 pag., bogat ilustrat.
Ed. Ştiinţifică. Bucureşti.
353. Cititorii au cuvintul : Speologie sau Speleologie ? Contemporanul, nr. 46 (634),
20 noiembrie, Bucureşti.
1 9 6 o
354.
355.

Figuri de naturalişti (L i n ne. B u f f o n, F
R a c o v i ţ ă). 1 vol. 340 pag., 14 fig.
Prin peşterile noastre, Ştiinţă şi Tehnică, 5,

356.

O biceiurile insectelor de J. -H. Fabre -

357.
358.
359.
360.
361.
362.

363.
364.

reşti.

a b r e, M e c i n i k o v, A n t i p a,
Ed. Ştiinţifică. Bucureşti.
p. 30-31 in
4°, 4 foto. Bucu
-

traducere (cu D e s p i n a T e o d o
r e s c u), 1 vol. 276 pag ., bogat ilustrat. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.
Realizări în speologie, Luceafărul, Anul III, nr. 12 (47), 1 portret (E. Raco
viţă), 15 iunie. Bucureşti.
Speologia în R. P. Română, Probleme, realizări, perspective, Natura, nr. 4,
p. 43-58, 1 portret (E. G. Racoviţă 1868-1947), 9 foto. (Rezumate în
lb. rusă şi lb. engleză). Bucureşti.
Prof. N. L e o n, Luceafărul, Anul III, nr. 23 (53). 15 septembrie. Bucureşti.
Dr. I o a n C a n t a c u z i n o, Luceafărul, Anul III, nr. 48/58. Bucureşti.
Sur deux Hygrobatidae (Acari) des Andes de la Patagonie (cu J. T a n a
s a c h i), Acta Soc. Zool. Bohemosl., T. XXXIV, f. 8, 8 pag. (ilust.r.
J. T. ; red. C. M.). Bratislava.
Une nouvelle espece phreaticole du genre Atractides K o c h (Acari) recueillie
dans la Region Autonome Maghyare (cu J. T a n a s a c h i), Acta Soc.
Zool. Bohemosl., T. XXIV, f. 4, 4 pag. (ilustr. J. T. ; reci. C. M.). Bra
tislava.
K a j H a n s e n. Sedimente din lacurile daneze
(Sediments from Danish
Lakes. Journ. of Sedimentary Petrology, Vol. XXIX, nr. 1, Copenhagen
1959. Natura, nr. 3, p. 89-90 (recenzie). Bucureşti.
Darwinismul şi problema evoluţiei în Biologie. Consfătuirile în cadrul Acad.
R.P.R. C. M o t a ş : Citeva o bservaţii pe marginea referatelor pre

zentate, p. 214-215. Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.
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365.
366.
367.

368.
369.
370.

The Zoology of Iceland. Voi. III, Part 55, p. 1-20, 7 fig. cu 1 8
desene, 1 tab. Ejnar Munksgaard. Copenhagen and Rejkiavik.
Hydrachnellae, The Zoology of Iceland, Vol. III, Part. 56, p. 1-26, 10 fig cu
24 desene, 1 tab. Ejnar Munksgaard. Copenh.agen arul Rejkiavik.
Note hidracarinologice (I). Reprezentanţi ai genurilor Ereba:ronopsfs M o t.
et T a n. 1941 şi Balcanohydracarus M o t. et T a n. 1 948. (Acari, Hydra
chnellae) în apele freatice ale Japoniei, Comunic. Acad. R.P.R., Vol.
XI, nr. 2, 5 paf?. Bucureşti.
Cercetări freatobiologice : Valea Motrului (notă preliminară) (cu E. Ş e r b a n).
Stud. şi Cercet. de Biol., Seria Biologie animală, Voi . XI II, 10 pag. 1
fig, Bucureşti.
,
O zi de excursie pentru p rins fluturi. Natura, - Seria Biologie, nr. 3, 4 pag.,
7 fig. (ilustr. C. Motaş-junior). Bucureşti.
Dr. G r i g o r e A n t I p a (1867-1944), Biblioteca Acad. R.P.R. Seria de Bio
bliografil 13, 83 pag., 1 portret, 4 fotografii. Viaţa şi activitatea lut Gri
gore Antipa - studiu introductiv de Prof. C. M o t a ş (p. 9-48). Edit.
Acad. R.P.R. Bucureşti.

Halacaridae,
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371.

Cercetări asupra faunei freatice de pe valea rîului Doftana (cu F r. B o t e a),

:J72.

Die TierweU Mitteleuropas, III, Bd., Lief. 4. Ergiinzung 1-44. Herausgeg. von :
P. Brohmer, P. Ehrmann, G. Ulmer. Spinnentiere. Hydracarina von Dr.
Karl Viets und Dr. Kurt O. Viets. Nachtrag zu Dr. Karl Viets. Bremen,

373.

La Speologia in Romania. Rassegna Speologica Italiana. Anno XIII, fasc. 2,

374.

Speologia ştiinţa despre domeniul subteran - Ramură complexă şi indepen
dentd a ştiinţelor naturii. Acad. R.P.R., Institutul de studii româno

Comunic. Acad. R.P.R., T. XX, nr. 7, p. 833--838. Bucureşti.

Revue de Biologie, 2, p. 238-240, (recenzie). Bucureşti.

375.
376.
377.
378.

379.

380.

Luglio, p. 1-22, 26 fig. 1 portret (E. Racovitza). Como.

sovietic. Biuleten Nancinoi Informaţii nr. 1, p. 21-48, 11 fig.,
tret (Emil Racoviţă). Bucureşti.
Speologia în Cuba, Natura - Seria Biologie, nr. 4, p. 62-66, 1 pi., 1
(Fidel Castro). Bucureşti.
Arhipelagul peşterilor, Ma gazin, Anul V, nr. 89, sîrnbătă 20 mai 1961,
tret. Bucureşti.
Ştiinţa despre peşteri (Speologia), Albina, anul 63, seria II, nr. 725, 1
miercuri 1 noiembrie. Bucureşti.

1 por

portret
1 por
fotogr.

Comission Internationale pour l'E:rploration scientifique de la Mediterranee
Monaco, Proces-Verb. des reunions publies par Ies soins de J. Furnestin,

Voi. XV, f-2, 425 pag., in - 4°, Paris 1960. Revue de Biol., 1, p. 103105 (recenzie). Bucureşti.
C I a u d e D e I a m a r e D e b o u t t e v i 1 1 e. Biologie des eau:r souterraines
littorales et continentales, 740 pag., 254 fig., 1 pi . Actualites scienti
fiques et industrielles 1280. Hermann Paris 1960. Revue de Biol., 2,
p. 240-241 (recenzie). Bucureşti.
Comission Internationale pour l'E:rploration scientifique de la Mediterranee
Monaco. Rapport et proc.-verb. des reunions pubties par les soins de
Jean Furnestin, vol. XVI, f. 3, 362 pag., in 4° Paris 1960. Revue de Biol.,

2, p. 369-373 (recenzie). Bucureşti.
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381.
382.

Hydracarinologiques II. Jugohydracarus acherontis G e o r g i e v 1956
identlque a Bogatia ma:cilaris M o t. e t T a n. 1948, Fragmenta balcanica,
Voi. IV, nr. 6 (90) p. 49-52, 4 fig. Skopje (Yugoslavia).
Notes hydracarinologiques III. Affinites de l'espece americaine Horreolanus
orphanus M i t c h e 1 1 1 955 avec Bogatia ma:cilaris M o t. et. T a n. 1 948
decouverte en Roumanie, Rev:ue de Biol. Voi. VI, nr. 3, 5 pag., 6 fig.,
Notes

1 tab. Bucureşti.

383.

Beschreibung einiger Hydrachnellen aua Rumănien, nebst Verzeichnis der
bis ;etzt gefundenen Formen von Hydrachnellen, Porohalacariden, Ha
lacariden, Stygothrombiiden und Oribatiden (Acari) (cu J. T a n a
s a c h i), Ann. Histor.-Natur. Musei Nation. Hungar., Tom. 54, Pars

384.

Uber zwei seltene filr Rumlinien neue Hydrachnellae (Acari) (cu J. T a n a

385.

Beitrăge zur Kenntnis der Brunnenfauna im Tal des Flusses Bela Reca
(Rumănien) (cu J. C ă p u ş e). Bioloski Glasnik. Periodioum Biologo

zoologica, p. 433-472, 48 fig. (ilustr. T. J. ; red. C. M.). Budapest.

386.
387.

s a c h i). Revue de Biologie, Tome VII, nr. 3, p. 409--422, 5 fig. cu
14 desene, 2 tab. (ilustr J. T. ; red. C. M.). Buoureşti.

rum 15 (1962), p. 1 93-206, 2 fig. cu 3 desene. Dr. S t a n k o K a r a m a n
(1889-1959) in memoriam (Ilustr. J. C., red. J. C. şi C. M.) . (Rezumat
în lb. sîrbă).
Emil G. Racovitza : Fonder of Biospeology. The Nation. Speol. Soc. of Vir
ginia (U.S.A.), Volume 24, Part 1 .January 1962, p. 1-8, 1 pom. (E.
G. Racovitza). Virginia U.S.A.

Sur Ies Acariens phreatiques, leur distribution geographique, leur origine,
Z oo!. Anz., Bd. 168, Heft 7-10, p. 325-350, 1962. Akademi sche Ver

lagsgesell. Geest § Portig K-G. Leipzig.
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388.

O sută de ani de la naşterea D-rului N . Leon, Viaţa î. omâncas�ă. A n u l \",

389.

Centenarul naşterii prof. Paul Bujor, Viaţa Homâncască, Anul V, nr. î, p.

nr. 5, p. 167-168. Iaşi, Mai .

E2-155, 1 portret. laşi, Iulie.

390.

Procede des Sondages phreatique - Division du domcine souterrain-Classi
fication ecologique des antmaux souterrains. Le Psammon, Acta Mus.
Maced. Sci. Natural., Tom V I I I , 26.X.1962, no. 7 (75), p. 135- ! i3, 1 7
fig. cu 37 dese:1e. A l a memoire de Stanko Karaman (1889-1959).

391.

O problemă de biogeografie : discontinuitatea ariei de răspindire a speciilor
şi unităţilor superioare, Analf'ie Şt. Univ. „Al. I. Cuza", Secţia I I ,
Ştiinţe Natur. a ) Biol., Vol. V I I I , f . 2, p. 205-213 (Rezuma�e in lb.

Skopke.

franceză ş1 lb. rusă). laşi.

392.

Cuvînt înainte, Lucr. Inst. Speol. „Emil Racoviţă" , Tom 1-11, 1962-1963, p.

393.

Cercetări asupra faunei freatice din Valea Prahovei (cu F r.

394.

9-12. Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.

B o t e a), Stud.
şi Cercet. Biol. Seria biologic animalâ, 4, T. XIV, p. 529-537, 1 tab.
(Rezurn?te în lb. rusă �i lb . franceză). Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.
P i e r r " A l f r e d C h a p p u i s (1891-1960) (necrolog), Lucrăril e Inst. Speol.
„Emil Racoviţă" , T. I-II. 1962-1963, p. 63--67, 1 portret. Edit. Acad.
R .P.R. Bucureşti.

395.

Cercetări asupra biologici izvoarelor şi apelor freatice din partea centrală a
Cimpiei Române (cu L. R o t o ş ă n e a n u şi Ş t. N c g r e a). 1 voi. de
367 pag. împreună c11 Aclclenda şi Bibliografia citată, 138 fig., 10 tab.

396.

Recherches sur la biologie de.ţ sourceţ et des eaux phreatiques de la partie
cen trale de la Plaine Roumanie, 1 1 pag. Edit. Acad. R.P.R. Bucuresti.
Iseledovanii otnosintelvno biologhii istnocinkovîi i gruntovîi vod ceastni Ru
mînskoi Ravininii, 12 pag. Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.
K a r l V i e t s ( 1 1 Mai 1 882 - 16 lun i 1961), Archiv fOr Hydrobiol. !'\8, 4. p.
!'\07-!'\20, 1 portret, I listă cronologică a publicaţiilor sale. Stuttgart,

397.
398.

Edit. Acad. R.P.R.. ['11cur.:-şti. (Rezumate în broşuri aparte).

August.

399.

Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mediterra
nee-Monaro. Ra1n)Ort et proces-v„rbaux publies par le.• .ţoins de .TP.an
Furnestin, Vol. XVI, f. 2, 557 pag. in - 4°, Paris, 1961. Revue de biol.

nr. 4, p. 587-589 (recenzie). Bucureşti.
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400.

401.
402.
40:1.

Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique,
Vol. LXXXI. Ecologie des Algues marines, ninard 20-28 sept. 19'17.

F.ditions du C.N.R.S. 1959, 1 vol. 276 pag., �2 fi.I? .. 7 planches et c;irtes.
6 tab. Rcvue de Biol. Vol. VIII, nr. 4. p. 109-110. (recenzie). Bucureşti.
File de calendar. Emil Racoviţă, Albina, Anul 65, Seria II, nr. 82, 1 pag.
in - 4°. Bucureşti, joi 14 noiembrie.
La notion de nappe phreatiquc. La phreatobiologie r.Ps debuts son objet. Ana
lele !it. Univ . .. Al. I. Cuza" Ia.şi (Serie nouă) Secţ. II (Ştiinţe naturale)
a. Biologie T. IX, f. 1, p. 57--61. Iaşi.

Colloql ' es internationou:r du Centre National di! la recherche sciP.ntifique
XCIV. Le peuplement des Iles mediterraneennes et le probleme de
l'Jn.•ularite. Banyuls-sur-Mer
21-27
sept. 1 9�9. 1 vol de �47 pa�.
în 4°. 40 fig., 4 tab. Edition du C.N.R.S. Paris 1961. R evue de Biol.,

Voi. VIII, nr. 2, p. 109-110 (recenzie). Bucureşti.

404.
405.

On a recent Raport concerning the so-called hyporheic Fauna, Revue de Biol.,

voi. VIII, nr. 3, p. 367-370. Bucureşti .
O. L u n d b b l a d Die Hydracarien Schwedens, II. Arkiv for Zoologi. Kungl.
Svenke Vetenskapsak. Serie 2, Bd. 14, nr. 1. Alimouist Wiksell. Stock
holm-G6teborg-Uppsala, 1962. Revue de Biol. Voi. VIII, nr. 2, p.
233-236 (recenzie). Bucureşti.
.
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406. J. L a u r e n s B e r n a r d, R o b e r t J. M e n z i e s, M i h a i C. B ă c e s c u.
A byssal Crustacea, Vema Research Series no. l, one Vol. 223 pag.,
159 fig., 1 map . Columbia University Press. New York and London,
1962. Revue de Bio!., vol. VIII, nr. 2, p. 1 10 (recenzie) Bucureşti .
407. Biologie de l'Amerique australe, Publiec sous la Direction de CI. Delamare
Debouttcville (Nancy) et Eduardo Rapoport (Bahia Blanca). Vol. 1.
Etudes sur le faune du Sol. Editions du C.N.R.S. 657 pag., 1275 fig.
Paris 1962. Revue de Biol. T. VIII, nr. 4, (recenzie). Bucureşti.
406. Biologie de I' Amerique australe, Publiee sous la Direction de CI. De lamare
Debouttevillc (Nancy) et Eduardo Rapoport (Bahia Blanca). Bd. I.
Etudes sur la faune du Sol. Edit. Centre. Nat. Rech. Scient., Paris,
1962, 657 S., 1275. Arch Hydrobiol. 60, 2, 244-248. Stuttgart, April.
(Bi.icherbesprechungen).
4 J9. B ă c e s c u C. M i h a i. Păsările în nomenclatura şi viaţa poporului român,
440 pag., 37 fig., 5 pl. color. Edit. Acad. R.P.R. Ocrotirea Naturii, 7,
p. 177 (recenzie). Bucureşti.
410. Speologia în R. P. Bulgaria, Natura - Seria Biologie, nr. 1, p. 83-85. Bucureşti.
411. Comemorarea lui Emil Racoviţă la Universitatea „Victor Babeş" din Cluj
şi inaugurarea bustului său, Lucr. Inst. Speol. „Emil Racoviţă" , Tom
I-II. 1962-1963, p. 13-15, 8 dec. 1957. Bucureşti.
412. Comemorarea lui Emil Racoviţă la Universitatea „Al. I. Cuza• Iaşi (sfiTşitul
lui decembrie 1951 ) . C. M o t a ş : Opera zoologică şi biologică a lui
Emil Racoviţă. Iaşi.
4 1 3. VI Congresso Speologica Lombarda. Piani Resinelli, 1 0 aprilie 1 960. Atti VI.
Congr. Spel. Lombardo. Rassegna Speologica Italiana. Anno XIV, fasc.
1 January 1962, 1 10 pag., 34 photographs, 16 surveys and sections of
grottoes. Edit. Salvadore del'Oca. Revue de Biol. T. VIII, nr. 3, p.
374-375. (recenzie). Bucureşti.
4 14. Zece ani de la moartea marelui savant şi explorator Emil Racoviţă, Lucr.
Inst. Speol. „Emil Racoviţă". T. I-II. 1962-1963, p . 17-23 (la pag. 23
este cuprinsă scrisoarea din 7 decembrie 1957 a D-rului Petru Groza,
Pre;edintele Marii Adunări Naţionale.) Bucureşti.
415. O ştiinţă nouă cu începuturi vechi : Freatobiologia, Viaţa Românească,
Anul XVI, nr. 3, p. 62�7. martie. Bucureşti.
416. Souvenirs du l-er Colloque Intemational de Speleologie de Grece, Bull. Tri
mestriel. Soc. Speleol. de Grece, Vol. VII, f. 3, p. 68-70. Rhodos,
Juillet-Septembre.
417. Colocviu Internaţional de Speologie, Revista Invăţ. Super. Anul V, nr. 12,
p. 70-71. Bucureşti.
418. Les progres de la Speoolgie en Ro.umanie. 1 -er Colloque International de
Speleologie en Grece. Comunicare cu proiecţii colorate ţinută în 1963
la Atena.
·
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419.

Un mare iubitor al naturii. Botanistul Traian Siivulescu ( 1889-1963), Ocro

420.

Misiunea Delamare Debo11tteville-RaporJOrt in

421.

Rezultate noi ale cercetiitorilor Misiunii Cl. Delamare Deboutteville şi Ed.
Rapoport în America de sud, Natura - Seria Biologie nr. 5, p.

422.

Biologie de l'Amerique Australe. Publiee sous la Direction de Cl. Delamare
Deboutteville (Nancy) et
Eduardo Rapoport Bahia Blanca). Vol. I ,
Etude sur l a Faune du sol. Edit. Centre Nat. Rech. Scient. 6 5 7 S., 1275

tirea naturii, T. 8, nr. 1, p. 7-8, in - 4° Bucureşti.

America

Seria Geografie-Geologie nr. 2, p. 87-89. Bucureşti.

de

Sud, Natura -

91-93, 1 fig. (harta regiunii explorate în America de sud). Bucureşti.

Abb. Paris, 1962. Bucherbesprechungen. Arch. Hydrobiol. 60, 2. 244248. Stuttgart. April.
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423.

424.
425.

Biologie de l'Amerique Australe, Publiee sous la Direction de Cl. Delamare

Deboutteville (Nancy) et Eduardo Rapoport (Bahia Blanca). Vol. I.
Etudes sur la Faune du So l . 657 pag., 1275 fig. Paris VII : Edition
du Centre Nationel de la Recherche Scientifique 1962. Akademie Verlag Grnb H. Berlin W 8. Besprechungsbeleg aus der Zeitschrift
Internat. Revue der gesamten Hydrobiologie Band 49, Heft 3, Berlin.
Naissance de la Biospeologie, Intern. Journ of Speology, Volume I, Parts
1-2, p. 153-161, 2 portraites (E. G. Racovitza et R. Jeanne!) Verlag
von J. Cramer. Weinheim.
J. Ţucolesco. Protozoaires des eaux souterraines, I. 33 especes
nouvelles
d'lnfuzoaires des eaux cavernicoles roumaines, Centre National de la

Recherche Scientifique - Biospeologie. Annales de Speleol., XVII,
I. Laboratoire souterrain du C.N.R.S., Moulis (Ariege) 1962, p. 89-105,
33 fig. Revue de Biol. nr. 3 (recenzie) Bucureşti.

426.

Beitriige zur Kenntnis der Brunnenfauna im Tal des Flusses Bela Reca
(Rumanien) (cu J. C â p u ş e), Intern. Journ. of Sppeleology, Volume
I, p. 461-478, 2 fig. cu 3 desene (ilustr. J. C. ; red. J. C. et C. M.).

427.

Emil Racoviţă şi Expediţia antartică

428.
429.

430.

431.
432.
433.

Verlag von J. Cra.mer. Weinheim.

belgiană (1891-1899), In Emil Raco
viţă - Opere alese, p. 83-10!1, IO fig. Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti.
Umberto d'Anconna (1 896-1964) (cu E. A. P o r a), Hidrobiologia, T. 6, p. 327329, I portret (necrolog). Bucureşti.

Ramon Agenjo. Faunula Lepidopterologica Almeriense (Faunula leptidote
rologici§. din Almeria) (cu J. C ă p u ş e), Madrid 1952, 363 pag., 24 pl.,

285 fig., 8 foto., 1 hartă. Stud. şi Cercet. de Biol. - Seria Zool., T.
XVI, nr. 2, p. 161-162 (recenzie). Ed. Aoad. R.P.R. Bucureşti.
Kurt Ehremberg. Uber Grenzen und Gliederung der Speliiologie, „Die Hohle"
- Zeitschr. f. Karst - und Hohlenk, 13 Jahr., H. I. Mărg 1962. Revue
Rourn. de Biologie. - Serie Zoologie, T. 9, nr. I, p. 51-52 (recenzie).
Ed. Acad. R.P.R. Bucureşti.
Marcel Couturier. Le Bouquetin des Alpes (Ţapul de stinci al Alpilor), Gre
noble, Vol. I (peste 1570 pag., foarte bogat ilustrat). Stud. şi . cercet.
'
de Biologie, T. 16, nr. 6, p. 579-580 (recenzie). Bucureşti.
Peştera şi omul, Flacăra, Anul XIII, nr. 35 (483), p. 11-13 in 4°, 5 fotograv.
Bucureşti 29, august.
Grigore Antipa. Cu prilejul împlinirii a două decenii de la moartea sa, Rev.
Invăţ. Sup., 4, p. 75-80, 1 portret, Bucureşti.
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434.

435.

436.

Natura - Seria Biologie, nr. 2, p.
87-88. 1 portret (necrolog). Bucureşti.

Profesorul Eugen Botezat (1871-1 964),

Recherches phreatobiologiques li. La capture des Niphargus adultes par le
procede des sondages Karaman-Chappuis . . Les crues et la biocenose
de la nappe phreatique (cu E u g. Ş e r b a n), Intern. Journ. of. Spe

leol., Vol. I. Part. 3, pp. 321-332. Resumes franc;. et angl. Verlag von
J. Cramer Weinheim.
Ioan Ciurea (1878-1944), Mitglied der Leopoldina seit 1 August 1939. Anlăs
slich seins 20 Todestages Leopoldina (3), 10 (1965). S. 2 1 1-217, 1 Bild
nis. Halle-and.-Saale.

437.

Din viaţa şi activitatea Dr. C. N. Ionescu (1818-1 935). Primul cercetător al
peşterilor noastre, Natura - Seria Biologie, nr. 6, p. 81--83, 1 portret.

438.

Corneliu Pleşa. Etude sur la faune tnterstitielle Zittorale de la Mer Noire. III.
Resultats preliminaires des recherches sur la cote roumanie avec apercu
special sur les Cyclopoides gnathostomes (Crustacea Copepoda). „Vie et

B_ucureşti.

Milieu"., 1963, t. XIV, f. 4, p. 775-814, 12 fig., 1 tab. Stud şi cerc. de
Biologie - Seria Zoologie. T. 17, nr. 4, p. 393 (recenzie). Edit. Acad.
R.P.R.
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439.

Patruzeci şi cinci de ani de la înfiinţarea Institutului de Speologie din Cluj
(26 aprilie 1920 - 26 aprilie 1 965). Natura, Seria Geografie-Geologie, nr.

440.

Aurel Craifdleanu (1884-1938). Primul profesor de chimie biologică de la Fa
cultatea de ştiinţe din Bucureşti. Natura - Seria Biologie nr. 1, p.

441.

442.
443.
444.

3. Bucureşti.

85-86 (necrolog). Bucureşti, cu un portret.
O sută de ani de la naşterea lui Ştefan Stîncd (1865-1965). Natura - Seria
Biologie, nr. 1, p. 85-88, 1 portret, 1 facsimil. Bucureşti, (recenzat de
Lascăr Şaraga în „Glasul Poporului",
organ al Partidului Comunist
Israilian la 21.IV.1970).
Rene Jeannel (1879-1965) Lucr. Inst. Speologie „Emil Racoviţă", T. IV, p.
1 1-16, l portret (necrolog). Bucureşti.
Rene Jeannel (1879-1 965). Bull. trimestr. Soc. Speleol. de Grece„ Vol. VIII, f.
1, p. 22-24, 1 portret. Janvier-Fevrier Athenes.
Joachim Illies et La:zare Botoşăneanu. Problemes et methodes de la classifica
tion et de la :zonation ecologique des eau.r courantes, considerees surtout
du point de vue faunistique. „Intern. Verein f. theoretische und ange

wandete Limnologie", Mitteilungen - Comunications no 12, 57 pag. 18
fig. Stutgart, 1963. Stud şi cerc. de Biologie - Seria Zoologie, T. 17, nr.
3, p. 291-292 (recenzie). Bucureşti.
445. Constantin Kiriţescu (1876-1965), Rev. Inv. Super., anul VII, nr. 9, p. 7677, 1 portret (necrolog). Bucureşti, septembrie.
446. Ioan Ciurea (1879-1 944), Rev. Inv. Super., anul VII, nr. 5, p. 77-80, 1 por
tret. Bucureşti, mai.
447. Emil G. Racovit:za. Cientifico rumano y explorador antartice, Cronica, p.
197-203, Revista de la Universidad. Publication de la Universidad
Nacional de la Plata, 19 Encro-Diciembre ( 1965) Republica Argentina.
Trad. în spaniolă de Dr. Victor Angelescu (la p. 75 - „Festimonias"
- o scurtă bio-bibliografie a lui C. M o t a ş). La Plata.
448. Roger Husson. G lossaire de biologie animale, Gauthiers-Villars, 1 vol. 280
p. Paris 1964. Stud. şi cerc. de Biologie - Seria Zoologie, T. 17, nr.
2, p. 205-206 (recenzie). Bucureşti.

1 9 6 6
449.
450.

Nicolae Gavrilescu (1896-1966),
Natura - Seria Biologie, nr. 3, p. 88-90,
1 portret (necrolog). Bucureşti.
A 80-a aniversare a Academicianului Ivan I. Buresch, Natura - Seria Biol.

451.

Alexei Alexinschi (1899-1966), Natura - Seria

452.

453.
454.
455.

456.
457.

nr. 4, p. 88-89, 1 portret. Bucureşti.

Biologie, nr. 4, p. 89-90,

1 portret (necrolog). Bucureşti.

Hommage d Za memorie de Rene Jeannel (23 mars 1879-20 fevrier 1965).
Suivi de la liste complete de ses publications, Intern. Journ. Speleol.,

Voi. II. nr .3, p. 229-267, dec. 1966, 1 portret {la dresarea listei de
publicaţii autorul a fost amabil ajutat de Prof. Dr. R. H u s s o n de
la Univ. din Dijon). Dijon.
Emil G. Racovit:za and the Belgian Antarctic Expedition (1897-1 899), Trav.
du Mus. d'Hist. Nat. „Grigore Antipa", Voi. VI, p. 377-287, 8 fig.
Bucureşti.
Un pionier ·al oceanografiei româneşti, Tomis, nr. l, p. 17 Contsanţa iulie
1966 (este vorba de Prof. I. Borcea).
Legile ereditdtii. Mendel şi precursorii sdi. Genetica modernă, Natura Seria Biol., nr. 3, p. 24-32, 3 fig. Bucureşti. (Articolul a apărut la un
an duoă comemorarea celebrului memoriu „Versuche uber Pflanzen
Hybriden, Brun 1866).
Din viaţa şi activitatea savantului român Ioan Borcea„ Cronicd, Natura Seria Biol., nr. 5, p. 86-89, 1 portret. Bucureşti.
Doi mari prieteni : Emil Racoviţd şi Dra9omir Hurmu:zescu (cu C. Ghica),
Cronica - Iaşi, anul I, nr. 17, p. 3, 2 fig. Iaşi.
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458.

O sută de ani de la naştera lui Dimitrie Voinov (1867-1951), Natura - S�ria

459.

Emil G. Racoviţă. Douăzeci de ani de la moartea sa, Rev. Muzeelor, Anul

460.

Eveniment ştiinţific de mare importanţă pentru ţara noastră : Congresul
Internaţional Mediteranean, Natura - Seria Biologie, nr. 1, p. 78--8 1.

461.

Sesiunea ştiinţifică dedicată celei de a 40-a aniversări a Staţ iunii de cerce
tări marine de ld Agigea şi comemorării a 30 de ani de la moartea
Prof. I. Borcea, Natura - Seria Biologie, nr. 1, p. 82, Bucureşti.
Roger Husson et Franr;ois Graf. Manuel de biologie generale d l'usage des
travau:r practiques, Collection d'Enseignement Biologique dirigee par

462.

Biologie, nr. 5, p. 85-89, 1 portret pe copertă. Bucureşti.
IV, nr. 5, p. 403-409, 6 fig. Bucureşti.

Bucureşti.

M. Prenant. I. La cellule ; Gauthier-Villars, Paris 1965, 100 p., 35 fig.
negru, 3 co lo r Stud. şi cercet. de Biologie - Seria Botanică, t. 19,
nr. 2, p. 197-198 (recenzie). Bucureşti.
Vizita savantului Franr;ois Vaillant în România. Cronică, Natura - Seria
Biologie, nr. 6, p. 80. Bucureşti.
.

463.
464.
465.
466.

467.

468.

469.

470.
471.
472.

473.

474.

Pe marginea cărţii lui A. Vandel : Bispeologia. La Biologie des animaux
cavernicoles, Paris, 1964. Lucr. Inst. Speol. „Emil Racoviţă", t. VI, p.

227-235, Bucureşti.

de Roumanie, Comunicare prezentată miercuri 10 aprilie 1967
orele 11,15 la Societatea Cehoslovacă de Geografie (cu proiecţii). Praga.
Alocuţiune pronunţată in Şedinţa din 11 aprilie 1967 la Societatea de Istorie
Naturală din Dijon. Prezentat de Prof. Dr. Roger Huss on de la Uni
versitatea din Dijon . A fost publicată in întregime cu portretul lui
C. Motaş în ziarul „Le Bien Public". 1 1 7-e annee, no 1 14, vendredi
19 mai.
Les grottes de Roumanie et les decouvertes qui y furent faites, Comunicare
ţinută la Facultatea de Ştiinţe din Dijon în Amfiteatrul Mariotte,
miercuri 12 aprilie 1967 orele 10,45 (cu proiecţii in culori). Prezentat
de Prof. Dr. R. Husson. Dijon.
Les grotes et la faune cavernicole de Roumanie, Comunicare la Facultatea
de Ştiinţe din Grenoble, în amfiteatrul de Biologie joi 20 aprilie 1967,
orele 16 (cu proiecţii). Prezentat de profesorul Charles Degrange.
Gren oble.
La recherche biologique en Roumanie, Comunicare ţinută in Sala de Confe
rinţe a Laboratorului de Zoologie, miercuri 26 aprilie 1967, orele 17,30.
Prezentat de Acad. Albert Vandei, profesor la Universitatea din Tou
louse.
M. Hamar. Din viaţa rozătoarelor, Edit. Ştiinţifică, 1967, Natura - Seria
Biologie, nr. 5 (recenzie) Bucureşti.
La recherche speleologique et phreatobiolgique en Roumanie, Comunicare
prezentată la Societatea de Istorie N�turală din Toulouse în şedinţa
din 3 mai 1967, orele 18,45. Prezentat de Profesorul A. Vandei. Toulouse.
Evocări. Acad. Rep. Socialiste România. Stud. şi cercet. de Documentare şi
Bibliografie, Vol. 9. nr. 2-3. p. 177-179. Volum festiv cu ocazia Cen
tenarului Bibliotecii Acad. Rep. Soc. România. Bucureşti iunie-sep
tembrie.
Les grotes

Franz Peter M6hres. Le monde sous-marin : Animau.r de la Mediterranee,

Preface du prof. Karl von Frisch. A daptation
franr;aise par Roger
Husson. profeseur ii la Faculte des Sciences de Dijon. Hatier, Paris
1965, 256 p. 10 fii?. nei;?ru, 107 pi. color. Stud. şi cerc. de Biol. - Seria
Zoo!„ t. 19, nr. 4, p. 351 (recenzie). Edit Acad. Rep. Soc. Rom. Bucu
reşti.
Sur I'Association parietale des grottes d'Oltenie - Roumanie (cu V. D e c o u
si A. B u r g h e 1 e), An. de Spel. Biospeol. t. XXII. f. 3, p. 47!'i-522,
7 fig. Centre National de la Recherehe Scientifique. Laboratoire Souter
rain de Moulis (Ariege). Paris.
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475.

Quelques Hydrachnellae nouvelles ou rares des Pyrenees Orientales (Acari)

476.

Quelques Hydrachnellae (Acari) du Nil B leu, de la riviere Takaze et du lac
Tana-Ethiopie (cu J. T a n a s a c h i), Israel. Journ. of Zool., Vol. 16.

(cu C. A n g e l i e r), Ann. de Limnol. (edit. par le Prof. E. Angelier),
t. 3, f. 1, p. 17-46, 65 fig. Resum. franc., angl. allem. Edit. Masson
§ C-ie. Paris.
p. 1 7 1-192, 21 fig„ 1 hartă (mater. Fr. Por : ilust. J. T. ; reci. C. M.).
lsrael.
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477.
478.

Alexander von Humboldt naturalist („Alexander von Humboldt de la Ore
naco la �mazon· ), p. 20-24, Edit. Ştiinţifică. Bucureşti.
Continuatori ai lui Jeannel-Racoviţă-Cnappuis, Natura - Seria Biologie,

479.

UNESCO. Marile Aniversări ale Lumii Ştiinţifice. Centenarul Racoviţă. Şti

480.

Revista „Ocrotirea Naturii" la al 12-lea volum, Vinătorul şi Pescarul Spor

481 .

La centenarul naşterii lui Emil Racoviţă, Cronica, anul III, nr. 46 (145), p.

482.
483.
484.
485.
486.

487.

nr. 2, p. 7 1-72. Bucureşti.

inţă şi Tehnică, nr. 9, p. 16-17, in 4°, 1 portret. Bucureşti, septembrie.
tiv. Anul XX, nr. 12 (225). Bucureşti, noiembrie.

1 1-12, 1 bust al lui Racoviţă, operă a sculptorului româa Anghel.
Iaşi 23 noiembrie.
l n lumea plină de atracţii a apelor freatice, Viaţa BuzăuLui, an.ul 1, nr. 80,
miercuri 22 mai 1968, 1 fig. (C. M o t a ş), Buzău.
Călătorind în lumea de miraje a universului naturii (li), Viaţa Buzăului, anul
1, nr. 130, 1 fig. Vineri 19 iulie 1968, Buzău.
Apa freatică şi sănlitatea omului, Viaţa Buzăului, anul 1, nr. 266, miercuri
25 decembrie 1968 (figura reprezintă un sondaj freatic la Nehoiu pe
malul riului Buzău). Buzău.
„Endeavour" la al 1 00-lea număr (,,Endeavour's 100 teh number), Natura
Seria Biologie, nr. G, p. 88-89, 1 portret al lui James Cook schiţat de
C. M o t a ş-junior. Bucureşti.
Emil Racoviţă (1868-1947) (cu C. Ghica), 70 p., 20 ilustraţii, 1 listă crono
logică de lucrări ale lui Racoviţă, 1 listă de lucrări consacrate lui
Racoviţă. Publicat cu concursul Comisiunii Naţionale Române pentru
UNESCO. Editura „Meridiane" , Bucureşti 1968 (Intreprinderea Poli
grafică Sibiu). Versiunea în limba engleză apărută în acelaşi an, la
aceiaşi editură şi în aceleaşi condiţii însumează 66 de pagini.
La centenarul naşterii lui
Dimitrie Călugăreanu, eminent
fiziolog, mare
patriot şi popularizator talentat al ştiinţei, Analele Acad. Rep. Socia
liste România, anul 102 (1968), seria a IV-a, Vol. XVIII, p. 491-500.

Edit. Acad . R.S.R. Bucureşti.
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488.

Emil Racoviţă. Fondatorul biospeologiei (cu A. G h i c a) , „Savanţi de pretu

489.

Alte

490.

Autres nouveaux et interessants resultats de la Campagne scientifique Cl.
Delamare Deboutteville (Paris) - E. Rapoport (Caracas.I en Amerique
australe, Muz. şt. Naturii Stu.d. şi corn. p. 337-340. Bacău.

tindeni", 1 vol. 209 pag. în 8°, 15 fig. Texte alese. Bibliografia opere
lor lui Emil Racoviţă, bibliografia (citată). Editura Ştiinţifică, Bucu
reşti.

noi şi interesante rezultate ale Campaniei ştiinţifice ci. Dclamare
Deboutteville (Paris) E, H. Rapoport (Caracas) în America australă,

Muz.

şt.

Nat.

-

Bacău.

Studii

şi

corn.

p.

329-340.
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491.

492.
493.

494.

L. Botoşaneanu, A. Negrea, Şt. Vancea, Anca Decou, V. Decou et M. Bleahu,
Recherch.es sur les grotes du Banat et de l'Oltenie (România 1 9591 962), Edit. du Centre National de la Recherches Scientifique. Paris

1967, 396 pag. Lucr. Inst. Speol. „Emil Racoviţă", t. VIU, p. 243245 (recenzie). Edit. Acad. R.S.R. Bucureşti.
Emil Racoviţ( şi biologia marină „Omagiu lui Emil G. Racoviţă" . Muzeul Şt.
nat. Bacău Studii şi cam., p. 7-16, 3 fig. Rezumat în lb. franceză.
Bacău.
Antonio Nunez Jimenez. Clasification genetica de las Cuevas de Cuba, Aca
demia de Ciencias de Cuba. Institute de Geografia. Departamente de
Espeleologia. Edition Provisional, la Habana, Ano del Vie-Nam, heroico,
1967, 224 p., 109 foto., 29 hărţi. Lucr. Inst. Speol. „Emil Racoviţă" , t.
VIII, p. 245-246 (recenzie). Edit. Acad. Rep. Socialiste România, Bucu
reşti.
La collaboration de Racovitza et de Jeannel : ses resultats. Acad. Rep. Socia
liste Roumanie. Livre du centenaire Emile G. Ra.covitza (1868-1968),
p. 183-193, 1 fig. (portretele lui Racoviţă şi Jeannel). Edit. Acad. Rep.
Socialiste de Roumanie. Bucureşti.
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495.

O sutd de ani de la naşterea lui Jules Guiart (1870-1 965), Progresele ştiinţei

496.

Ionel Pop „Vîndtorul şi · natura" (1969), Colecţia „Natura şi Omul", 1 voi.
214 pag., 12 fig., 7 pi. negru., 7 color de pictorul Al. Brătescu-Voineşti.

497.

Date privitoare la endocrinologia insectelor, Analele şt. Univ. „Al. I. Cuza"

498.

Frant;ois Graf. Le stockage de calcium avant la mue chez les Crustaces
Amphipodes Orchestia
(Talitrides) et Niphargus (Gammarides hypo
gees), (Dijon 1968) Stucl. şi cerc. de Biologie - Seria Zoologie, t. 22,
nr. I, p. 85-90 (recenzie). Bucureşti.
Un pionier al Freatobiologiei : Frantisek Vejdvsky. 120 de ani de la naştere,
30 de ani de la moartea sa. Hidrobiologia, t. II, p. 270-271, 1 por

- Aniversări, Voi. VI, nr. 10, Bucureşti.

Natura nr. 1, p. 91 (recenzie), Bucureşti.

499.

laşi (Serie nouă). Secţiunea II, a) Biologie, T. XVI, anul 1970, f
p. 389-392. laşi.

-

2,

tret. Bucureşti.

500.

Evocarea a doud mari figuri ale Limnologiei moderne : August Thienemann
(1882-1960), Carl Wesenberg-Lund (1867-1955), Lucr. Staţiunii de

cerc. biologice, geologice şi geografice „Stejanil" Pîngăraţi (22-23 VI,
1970), p. 602-617, 2 portrete, l fig.

501.

Paul Brien. L'utilfte practique de la Biologie dans le monde contemporain.
Introduction au Cycle de conferences organisees par le Cercle des

Sciences de l U.L.B. „Promethee•. Numero special, p. 1-9. Presses
Universitaires de Bruxelles. (recenzie). Stud. şi cerc. de Biologie - Seria
Zoologie, t. 22, nr. 1, p. 86-87. Bucureşti.

1 9 7 1
502.

Pericolul poludrii aerului, Comll nicare la Simpozionul

503.

Protecţia naturii - o problem4 capitald a timpului nostru, Muzeul şt. Natu
rii - Bacău. Stud. şi corn„ p. 465-477.
Anthropos „Muzeul omului" (Brno). Prob lema originii şi evoluţiei omului,
Muz. şt. Naturii - Bacdu. Stud. şi com., p. 479-195, 8 pi. Bacău.
Jum4tate de secol de la înfiinţarea Institutului de Speologie. O pagină de
istorie, Terra, nr . 5, p. 50-53 , l portret (E. G. Racoviţă. Iaşi 15 noiem
brie 1968-Cluj 19 noiembrie 1947) l fig. Bucureşti.

504.
505.

din judeţul Vaslui, 21.XI.

cu

cadrele didactice
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Dr. Laszlo Szalay (1887-1970). 1n memoriam, Acarologia, t. XII, f. 1, 3 pag„

1 portret. Paris.
La Istoria Invăţămintului din România - Compendiu, publicată sub egida
Ministerului invăţămînt.ului, C. Motaş a contribuit cu 68 de pagini
la tratarea diverselor ramuri ale învăţămintului ştiinţelor naturale
(biologie, chimie biologică, geologie, paleontologie, agronomie etc.). A
semnalat contribuţiile cercetătorilor in ace"-te domenii, a reprodus mai
toate portretele lor. Bucureşti.
La Istoria generală a ştiinţei (R e n 6 T a t o n) traducere, (Edit. Ştiinţifică._ .
1971), contribuţia lui C. Motaş cuprinde vreo cit.eva pagini (103 rîn- ·
duri cu petit). Citează citeva numiri de plante considerate geto-dacice
de Al. Papadopol-Calimah („Botanica geto-dacici" , 1879), Tr. Săvu
lescu („Inceputurile ştiinţei în România", 1943), Al. Borza („Cercetări
etnobotanice în ţara Caşului", Cluj 1966, în care citează un nume
tracic de plantă).

1 9 7 2
S09.

La centenarul Profesorului Eugen Botezat - Evocarea personalitdţii şi acti
vitdţii sale, Natura nr. 1, p. 80-88, 1 portret, 1 autograf. Bucureşti.

510.

C. A. Jansen van Rensburg. Potamophreatic Mites (Acari, Trombidiformea)
from Jura and the Tessian, Switzerland (Basel 1971), Natura nr. 4,

511.

ilustrat. Ed.
Ştiinţifică Bucureşti.
La Istoria 1?enerală a ştiinţei voi. III (traducere), contribuţia lui C. M o t a ş
este de două ori mai mare decît la vol. II (205 rinduri cu petit iii
loc de 103). Editura Ştiinţifică Bucureşti.
O Lundblad (1890-1970) Acarologia, t. XIII, f. 2, p. 145-157, l portret, 1
listă cronologică a publicaţiilor sale. Paris 1972.
La personalite et l'activite de Rene Jeanne! et de P. A. Chappuis, Livre
de cinquantenaire de !'Institut de Speologie „Emile Racovitza•, „Collo
que National de Speologie Bucureşti-Cluj, 2-1 1 octobre 1971, p. 3141. Edit. Acad. Republicii Socialiste România, Bucureşti.

reşti.

p. 93-94 (recenzie) Bucureşti.

512.
513.
514.

51;).

Charles Darwin - Viaţa şi opera, 1 voi. de 262 pag. bogat

Reponse du professeur C. Motaş aur allocutions prononcees d l'occasion de
son 80-e anniversaire par M. Ştefan Mileu, M-me Adriana Murgoci et
par M. M. Mihai Bdcescu, Sergiu Cdrăuşu, Nicolae Botnariuc et Traian
Orghidan. Livre du cinquantenaire de !'Institut de Speologie „Emile

Racovitza". „Colloque National
de Speologie. Bucureşti-Cluj, 2-11
octobre 1971 , p. 81-83, 1 foto. Edit. Acad. Rep. Socialiste România.
Bucureşti.
"

516.

Aristide Caradja (1861-1955) - Viaţa, actiivtatea, concepţia sa despre Uni
vers, In memoriam. Natura - Cronică nr. 1, p. 87-90, l portret, 1 fig.

517.
518.

Note : Furnici agricultoare, Natura nr. 2, p. 80. Bucureşti.
Un mare hidracarolog sovietic : Prof. Dr. Ivan I. Sokolov (21.IJI.1885-13. XII.
1972), Natura nr. 3, 1 portret (necrolog). B ucureşti.
Probleme de Biologie. Emil G. Racoviţă - inedite, Natura nr. 6, 18 pag„

Bucureşti.

519.

14 facsimile de scrisori, 1 facsimH al actului de naştere al lui Emil
Racoviţă. Bucureşti.

520.

Zece ani de la comemorarea a o su.tă cincizeci de ani de la naşterea natura
lutului danez Japetus Steenstrup, membru onorar al Societăţii Aca
demice Române (1870), Muz. şt. Naturii. Stud şi corn., p. 449-534.

521.

Pe marginea cărţii Originea şi evoluţia omului de Olga Necrasov, Ocrotirea
Naturii, 17, nr. 3, p. 79-99.

Bacău.
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522.
523.
524.
525.

·

Marcel Couturier (necrolog), Ocrotirea natu rii, t. 18, nr. l, p. 85-86. Bucu

reşti.

Protecţia peşterilor şi a btotopilor subterani, Ocrotirea naturii, t. 18, nr. 2,
p. 201-202. Bucureşti.
Dr. C. N. Ionescu (1878-1935), Muz. şt. Naturii, Stud. şi corn . p. 2 17-222.
,

Bacău.

Prefaţă la ediţia românească a lucrări! paleobiologului Leo S. Davitaşvili
„Cauzele dispariţiei speciilor" (traducere de D a m i a n C a d a r şi
E l e n a I a r o ş e v i c i) p. 5 7. Bucureşti .
-

1 9 7 6
526.
5:?7.

(1 879-1965). In memoriam. Trav. de !'Institut de
Speologic „Emil Racovitza", t. 15, p. 5-7 cu un portret. Edit. Acad.
Republicii Socialiste România.
Un discins speolog şi ocrotitor al naturii. Rene Jeanne!. Ocrot. med. inconju
rfltor, Natura, Terra, 20, nr. 1, p. 35-37 cu un portret (in colab. cu
V. Puşcariu).
Le Professeur Rene Jeanne!
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FAMILII, SUBFAMILII, GENURt, SPECII ŞI SUBSPECII NOI
PENTRU ŞTIINŢA DESCRISE DE CONSTANTIN MOTAŞ
ŞI CU COLABORATORII SAi
Listă întocmită de GEORGE D. VASILIU

Fam. Hygrobatidae
Subfam. Hygrobatinae
Atractides (Atractides) acutirostris acutirostris M o t. et A n g. 1 927.
borceai M o t a ş 1 928.
elegans (M o t. et T a n. 1 948).
latipalpis (M o t. et T a n. 1 946).
legeri (M o t. 1 927).
magnirostris (M o t. et T a n.).
microphtalmus (M o t. et T a n. 1 948) .
maniezi (M o t a ş 1 927).
phreaticus (M o t. et T a n . 1 948).
prosiliens (M o t. et T a n. 1 948).
pygmaeus (M o t. et T a n. 1 948).

Fam. Unionicolidac
Subfam. Unionicolinae

Neumania (Neumania) phreaticola M o t. et T' a n. 1 94 8.

Fam. Feltriidae
Subfam. Feltriidae
Fel tria ( Fel tria) amplexa M o t. et T a n. 1 944.
brevipes carpatina M o t. et S o a r e c 1 939.
cornuta longispina M o t et A n g e 1 i e r 1 9 2 7 .
simionescu M o t . et S o a r e c 1 939.

Subfam. Azugofeltriinae M o t. et T a. n. 1 948
Genus Azugofeltria M o t. et T a n. 1 948
Azugofel tria. mira M o t. et T a n. 1 948.
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Superfam. Axonopsae

Fam. Axonopsidae
Subfam. Axonopsinae
Genus Axonopsalbia
Subgen. Hexaxonopsalbia M o t a ş 1 928.
Axonopsalbia (Hexaxonopsalbia) lautieni M o t aş 1 928.
Genus Vietsaxona M o t a ş et T a n a s a c h i 1 948.
Vietsaxona lundbladi (M o t. et T an. 1 947).
Genus Erebaxonopsis M o t. et T a n. 1947.
Erebaxonopsis brevipes M o t. et T a n. 1 947.
Subgen. Hexaxonopsis Mo tai ş 1 928.
Axonopsis (Hexaxonopsis) inferorum M o t. et T a n. 1 974.
Subgen. Paraxonopsis M o t. et T a .n. 1 947.
Axonopsis (Paraxonopsis) vietsi M o t. et T a n. 1 947.

Fam. Aturidae
Subfarn. Aturinae
Genus Aturus
A turus (Aturus) villosus M o t. et S o a r e c 1 939.
Genus Kongsbergia
Kongsbergia (Kongsbergia) pectinigera M o t. et T a n.
Kongsbergia (Kongsbergia) walteri M o t. 1 928.

1 946.

Fam. Momoniidac
Subfam. Stygomonumiinae M o t. et T a n. 1 946.

Fam. Ncoacaridae M o t a ş et T a n a s a c h i 1947
Subfam. Neoacarinae M o t. et T a n. 1 947.

Fam. Acalyptonotidae
Subfam. Chappuisidinae M o t a. ş et T a n a s a c h i 1946.
(ridicată la rangul de familie : Chappuisididae de D. C o o k).

Fam. Bogatiidae M o t a ş et T a n a s a c h i 1 948
Subfam. Bogatiinae
Genus Bogatia M o t. et T a n. 1 948.
Bogatia m.axillaris M o t. et T a n. 1 948.
Arrenurus dumazeri M o t a ş 1 932.
Arrenurus (Microracarus) dorieri M o t. et A n g e 1.
Dartia (Dartiella) gallica M o t et A n g e 1.
Protzia larrieui M o t. et S o a r e c 1 939.
Calonyx intermedius M o t a ş 1 932.
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Tadjikothyas fibulata M o t.
fibulata).

Fam. Arrenuridae

et
M

T a n.

1 952

(Syn.

253

Placothiopsis

o t. et T a n. 1 948

Genus Limnolegeria M o t a ş 1 928.

Limnolegeria longiseta M o t. 1 928.
Torrenticola (Torenticola) jeanneli M o t. et T a n. 1 947.
Subfam. Kawamuracarinae • V i e t s, M o t. et T a n. 1 946.
Kawamuracarus chappuisi M o t. et T a n. 1 946.

Fam. Limnolgeriidae (Anisitsiellid ae V i e t s)
Genus Behningia M o t a ş 1 937.

Behningia lestagei M o t a ş 1 937.

GENURI ŞI SPECII DE ANIMALE DEDICATE PROF. C. MOTAŞ
C�ntralizate de GEORGE D. VASILIU

Preţuind vialoarea ştiinţifică a operei lui C. M o t a ş, în semn de
omagiu, în decursul timpului, numeroşi cercetători din ţară şi de peste
hotare au atribuit numele lui C. M o t a ş unor genuri şi specii de ani
male. Centralizarea lor a cerut o migăloasă muncă, fără a avea însă
certitudinea că am reuşit să le i dentificăm pe toate. Redăm mai jos aceste
genuri şi specii dedicate lui C. M o t a ş :

Rheolimnesia motasii L u n ti b 1.
Corticacarus (Paracorticacaruc:;) motasii L u n d b 1.
Motasia placoderma L u n d b 1.
Pseudocentroptilum motasi B o t.
Sophrochaeta motasi D e c u.
Piona motasi H u s i a t.
Tanymastyx motasi O r g h.
Polydesmus motasi J a w 1 o v s k i
Rhyacophila motasi B o t.
Apatania motasi B o t.
Niphargoides motasi C ă r ă u ş u
Corobidea motasi B u r g h e 1 e
Centrotrombidium motasi Fe i d e r
14. Motasiella alexinschii F e i d e r
1 5. Pentatax motasi V i t s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

•)

Ridicată de D a v i

d

Cook

la rangul de familie (Kawamuracaridae).
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Livoneca motasi V a s i 1 i u
A. C ă r ă u ş u
Katharinera motasi V e r c a m m e n-G r a n d j e a
Ropaloniscus motasi R a d u
Microtrombidium motasi F e i d e r
Labulbenia motasi B a 1 a z u c
Hydrachna motasi S z a 1 a y
Phreatohydracarus mosticus T a n a s. - O r g h
Azugofeltria motasi S c h w o e r b e 1
Torrenticola motasi C o o k
Vietsaxona motasi C o o k
Pscudaxonopsis (Motasaxona) p!ana C o o k
Scrobipalpula motasi P o v.
Gnorimoschema motasi P o v.
Podismopsis mot:· si R e m a n e
Lithobius motasi M a t i c
3 1 . Bathylamprops motasi B ă c. - M u r a d.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
3".

-

n
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TERMES SPEOLOGIQUES ET PHRMTOBIOLOGJQUES
pour le Glossaire International de termes critiques initie
par Ies professeurs B. C o n d e (Nancy), C 1. D e 1 a m a r e D e b o u t t e
v i 1 1 e (Paris) et R. G i n e t (Lyon).
Acheve par le professeur C. MOT AŞ

Din iniţiativa profesorilor B. C o n d e (Nancy), C 1. D e 1 a m a r e D e b o u t t e
v i 1 1 e (Paris) şi R e n e G i n e t (Lyon) s-a luat hotărîrea alcătuirii unui Glosar
care să cuprindă termenii de Speologie, Biologie şi Freatobiologie. ln acest
scop, iniţiatorii acestui Glosar s-au adresat şi prof. C. M o t a ş. Dind curs acestei
onorabile invitaţii, prof. C. M o t a ş a alcătuit fişele termenilor pe care îi publicăm
mai jos. Valoarea contribuţiei prof. C. M o t a ş reiese din scrisoarea pe care
R e n e G i n e t o adresează acestuia şi pe care o publicăm (parţial) :
Monsieur le Docteur C. MOTAŞ
Directcur de l"lnstitut de speologie
Bucarcst
15
Str. Dr. Capşa nr. 8
Rownanie
-

Cher Monsieur Motaş,
J'ai bien re� votre aimable Iettre du 17-10 et, peu apres, les tires-a-part
de vos recentes publications ; ;e vous remercie de l'ensemble ct je ne tarderal
pas plu.ţ pour vous repondre, d'autant plus que j'ai un service a vous demander
1) Ci- joint le 1 06 + 1 fiches, qui sont desormiJis photocopiees en 3 exem
plaires ; ;"enverrai l'un a 1\1. Delamare Deboutteville, l'autre a. B. Conde et je
garderai le dernier a mon usage, c'est-a-dire que les .1 co- signataires de l'appel
pour le „�lossaire" seront ainsi en possesion de votre tre<; i mporta:it travail. Jl
faut bien dire d'une part que natre appel n'a eu que t1·es p-:?u de succes - seules
quelques reponses tres fragmentaires me sont parvenues - d'autre part que, sommes
toutes, vous avez fait la totalite du travail : jc vais donc m'entendre avec ces
collegues pour voir la suite qu'il faut donner â ce glossaire qui va se resumer a
votre seule obligeance et a vo tre seul merite ; bien entendu je vous tiendrai au
courant ! En tous les cas, je vous cn remercie bicn vivement.
Veuillez excuser la longueur de cette lettre. Dans l'espoir d'une reponse,
et en vous remercian t encore de vos fiches et de vot-e amabilite, je vous prie
d'agreer l'expression de ma cordiale sympathie, en souhaitant votrc visite l'ann.:!e
prochatne.
..•

ss. R. Ginet
FACULTI!: DES SCH:NCES DE LYON
Laboratoire de Zoologie Generale
16, Quai Claude Bernard
Rene Glnet
Professe ur

Lyon 2 Novembre 1963

ANTHROPOSPELĂOLOGIE, subst. fem. allem. (franc, Anthropospele
ologie ou Antrhopospeologie) der. du grec anthrâpos (homme) spelaion
\grotte) et logos (science discours).
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Mot cree par Hubert TRIMMEL : Arbeiten an einer Bibliographie
filr Speolăologie (Die Hohle, 4, 2, 1953 p. 27). Suivant cet auteur l'An
thropospeleologie est une branche theorique de la Speleologie qui etudie
les restes fossiles humains rencontres dans les grottes, Ies restes de cul
ture materielle, les decouverts prehistoriques dans Ies grottes, Ies le
gendes sur les grottes, etc.
ESPELEOME'I'RIA, subst. fem. portug. (franc, speleometrie ou spe
ometrie) der. du grec spelaion (grotte, antre) et 111.etron, (mesure).
Terme se rapportant aux mesurements des dimensions d'une grotte,
employe par J. M a r t i ns F e r r e i r a & V. MENDES DE SOUSA :

Algumas gru.tas da Regiao do Covao do Feto (Ma�ico calcario Estremenho).

„Corn. ao XXVI Cong. Luso-Esp. para o Progresso das Ciencias", 1 962,
pp. 11 et 14.
Syn. part. d e speographie JEANNEL 1 953 et de Espeleografia MON
TORIOL POUS, 1 954.
GEOSPELA OLOGIE, subst. · fem. allem. (franc. geospeleologie ou
geospeologie) der. du grec ge, (terre) spelaion (grotte) et logos, (science
ou discours).
Mot lance par Hubert TRIMMEL : Arbeiten an einer Bibliographie
fur Speoliiologie (Die Hohle, 4, 2, 1 953, p. 27). Suivant la conception de
T r i m m e 1 la Geosoeleolo�ie est une branche tres vaste de la Spele
ologie theorique. Elle comprend des travaux generaux sur la geologie et
la geomorphologie, des travaux regionaux sur la geologie karstique, la
morphologie karstique, la mineralogie et la petrographie des roches kar
stiques, la speleogenese et speleomorphologie, sedimentologie speolo
gique, recherches hydrographiques des regions karstiques, climatologie
des grottes, glaciologie, etc.
GUANOBIONT, adj. der. du mot espagnol guano (dejections d'oise
aux ou de chauve-souris) emprunte a une langue indiene du Chili pro
bablement : du grec bios (vie) et 6n-ontos (etre).
Terme cree par R. JEANNEL, Faune cavernicole de France („Encycl.
Entomol." 7, 1 926, p. 334) pour designer les animaux cavernicoles qui
vivent dans le guano ou ils trouvent leur nourriture, mais ne presentent
pas d'adaptations au milieu souterrai.n.
Ex. : Athela subcavicola (Coleoptere), Phora aptina (Diptere), He 
teromyella atricornis (Diptere Helomyzide dite „mouche du guano"),
certaines especes d'Acariens du genre Veigaia.
Note : en roumain on appelle gunoi le fumier et le guano vieux de
chavue-souris. Le mot gunoi semble etre voisin du mot espagnol guano.
En tout cas, il a presque la meme signification.
HYPOGEE, subst. mase. der. du grec hupo, sous), et ge, (terre). Les
speologues, biospeologues, Ies anthropospeologues et Ies prehistoriens
designent par ce terme Ies salles p. ou m. vastes d'une grotte. Les �gyp
tiens et Ies Anciens en general designaient par ce mot Ies constructions
souterraines formees d'une suite de chambres destinees â recevoir des
sepultures (cf. Nouveau LAROUSSE classique edit. 1957, p. 579). Anatole
FRANCE (Le Jardin d'Epicure, Collection „Le Zodiaque", Calmann-Levy,
Ed it .. Paris, 1 92 1 , p. 140) ecrit : „Ils (les Pheniciens) n'ont pas crai�t de
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derober les sarcophages et de depouiller les hypogees egyptiens pour enri
chir leur necropole de Gebal".
Hypogee est syn. de speos, employe par Homere et d'autres poetes
de l'Antiquite (v. SOULIAS : Speologie ou Speleologie, Bull. Soc. Spel.
de Grece, no. 1, 1 950). Au debut E. A. MARTEL se prononc;a en faveur
du terme speleologie (der. du grec spelaion) cree par E. RIVI�RE (quand ?
ou "?). 11 reconnait (Les Abîmes, 1894) que le mat speologie (der. du grec
speos) est plus simple et plus harmonieux que celui de speleologie,
mais declare-t-il „plus harmonieux, il est moins exact, car les Grecs
designaient par speos- les excavations artificielles des temples egyp
tiens". RACOVITZA (Essai sur les problemes biospeologiques, p. 38,
Paris, 1 907) abjecte : „11 me semble plus avantageux d'employer
un mat facile et harmonieux qu'un mat cacophonique, meme si le pre
mier est etymologiquement moins correct. Somme toute, la nomenclature
a un but pratique, et bien rares sont Ies noms qui definissent exacte
ment l'objet d'une science ; ce n'est d'ailleurs pas le cas pour speologie,
car si cette science s'occupe des cavemes. elle s'occupe aus.si des choses
qui ne sont pas des cavernes". E. A. MART'EL changea d'opinion plus
tard (Nouveau traite des eaux souterraines, Paris 1921, p. 25). 11 dit entre
autres : „Aujourd'hui j'estime que le vocable Speologie apparait vraiment
comme plus simple, et qu'on peut le conserver". Dans le meme sens que
RACOVITZA . abonde JEANNEL (cf. Quarante annees d'explorations
sou t erraines, Notes Biospeol., fasc. VI, Paris 1 950, p. 1 7) : „Les deux
mots speos et spelaion existent dans le grec ancien, le second,
il est vrai, plus usite, m:ais tous deux avec la meme signification de
„grotte, caverne". D'ailleurs, s'il fallait s 'en tenir â la priorite, le mat de
„Speologic" a ete propose tout d'abord par L. de NUSSAC (1 892), dans
un „Essai sur la Speologie, publie â Brive, avant qu'E, A MARTEL ait
choisi celui de „Speleologie en 1 894. Pour toutes ces raisons, nous main
tenons les noms de „Speologie" et „Biospeologie", plus euphoniques,
esperant qu'ils finiront par etre universellement adoptes".
Dans son travail en roumain Speologia, ·edit. „Astra" Cluj , 1 927 p.
25 RACOVITZA, ecrit : „J'ai adopte ce nom (speologie) qui vient de
speos, en le considerant plus euphonique, surtout dans ses derives
composes : Biospeologie, Speophysique, etc., que Speleologie, qui vient
de spelaion. Un autre synonyme du mat cavernicole aquatique es t
le mat gours, petite, flaques d'eau â bords abrupts, qui, d'apres Rene
GINET (communication par lettre), sont des restes de lacs souterrains·
PHREATOPHYTES du grec phreas (puits), et phyt6n (plarnte), esem
ble des plantes qui vivent dans des sols sursatures en eau. Ex. : Iris
pseudacorus L., Orchis palustris J a c q., Lythrum salicaria L.,
syn. : hygrophytes.
contr. : xerophytes.
Le terme phreatophytes est cite par G. CASTANY : Traite pratique
des eaux souterraines, Edit. Dunod, Paris 1963, page 3�.
SCIOPHILIC, adj . angl. der. du grec skia (ombre) et philos (amateur,
ami).
.

.
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Terme employe par Torsten GISLEN & Per BRINCK, Subterranean
waters on Gotland with special Regard to the Lummelunda Current. II.
Enviromental Conditions Plant and Animal Life, Immigration Problems
(Lunds Universitetets Arsskrift N. F. Avd. 2 Bd. 46, nr. 6 „Kungl fisio
grafiska Săllskapets Handlingar" N. F. Bd. 61, nr. 6 Lund 1 950, pp.
3-80, 7 fig.).
Les auteurs appliquent ce mot aux formes qui preferent, voire cher
chent. activement l'obscurite et se trouvent souvent dans Ies grottes ou
elles paissent seulement une partie de leur cycle.
Ex. : Culex pipiens.
Syn. : ombrophile, obscuricole, allem. schattenliebend, skyggedyr
SCHIODTE 1 849, troglophile RACOVITZA 1 9 0 7, tychocaval HESSE 1 924.
Contr. : luciphile, lucicole.

SEMISKOTOPHIL adj. (allem.) der. du latin semi (a moitie), (voisin
du grec hpoi, semi), sk6tos (obscurite) et philos (amateur, ami).
Terme introduit par Fr. DAHL, Tiergeographie, 1 925, p. 1 6, in Oskar
KENDE, Erizyklopadie der Erdkunde, E:lit. Franz Deuticke, Leipzig und
Wien , 1 925.
DAHL qualifie de ce terme Ies animaux qui vivent seulement â
l'entree des grottes. Ex. : Medetera truncorum M e i g. Scoliopteryx l iba
trix L., Triphosa dubitata L., phryganes de l'a famille des Limnophilidae.
Syn. :ombrophile ,pseudotroglobionte D u d i c h 1 932
syn. de tro
gloxene R a c o v i t z a 1907, subtroglofilo P a v a n 1 944.
Contr. : luciphile, troblobie R a c o v i t z a 1907, eucaval II e s s e
1 924.
SKOTOPHIL, adj. (allem.) der. du grec sk6tos, (obscurite), et philos
(amateur, ami).
Mot cree par Fr. DAHL Tiergeographie, 1 9 2 5 , p. 16 (în : Oskar
KENDE, Enzyklopădie der Erdkunde, Edi t. Franz Det�tckc, Leipzig und
Wien (1 925). Par ce terme DAHL designe Ies animaux qui vivent seule
ment dans Ies parties profondes des grottes. Ex:. : Typhloblaniulus tro
globius (Miriopode),
Aphenops pluto J e a n n. (Coleoptl:re), Proteus
anguinus (Batr. Urodele).
Syn. de Hule-Dyr S c h i o d t e 1 8 4 9 , troglobiont S c h i n e r 1 85 4 ,
R a c o v i t z a 1 907, eucaval H e s s e 1 924, obscuricole.
Contr. : luciphile, lucifuge, trogloxene R a c o v i t z a 1907, xenocaval
H e s s e 1 924.
SPELAOBIOLOGIE, subst. fem. allem. (franc. speleobiologie ou speo
biologie) der. du grec spelaion (grotte), bios, (vie) et logos (science).
Mat utilise par F. WALDNER, Der derzeitiger Stand der H ohle n
=

forschung in Osterreich (Protokoll der 3 Vollversammlung der Bundes
hOhlenkommission . . Wien 1 949, p. 1 5).
Suivant W. la Speleologie est une branche theorique de la Speleo
.

logie generale.
Pour nous, c'est un terme synonyme de Biospeleologie, ci. Armand
VIRE, La biospeleologie (C. R. Ac. Sci. Paris CXXXIX, 1 904, pp. 992995). VIRE ets en effet l'inventeur du terme Biospeleologie que RACO
VITZA transforma en le simplifiant : Biospeologie.
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SPELĂ OBIOLOGIE, subst, fem. allem. (franc. speleobiologie ou speo
graphie) der. du grec spelaion (grotte), et graphein (decrire).
Mot employe par F. WALDNER, Der derzeitiger Stand der Hăhlen
forschung in Osterreich (Protokoll der 3 Vollversammlung der Bundes
hăhlenkommission ... Wien 1 949, p. 1 5).
Suivant l'auteur autrichien la speleographie est une branche d e
ia spe ologie generale dont l'objet et la denomination des grottes (Hăh
lennamenlcunde). Ce ne serait donc que le s ynonyme de speonomologie
JE.·\ NNEL & RACOVITZA 1 9 1 8. Mais comme le remarque KURT EH
RENBERG, U ber Grenzen un.ci Gliederung der Spelăologie (Die Hohle,
1 3, 1, 1 962, p. 1 7), par Speleographie l'on comprend, au moins depuis
KYRLE (nous disons depuis JEANNEL & RACOVITZA ; n. MOTAŞ) -

d'apres le sens du mot et l'emploi generai la speologie d escriptive en
premier lieu, et seulement en second lieu leur denomination.
SPELA OHYDROLOGIE, subst. fem. allem. (franc, speleohydrologie
ou speohydrologie) der. du grec spelaion (grotte), hudor (eau) et logos
(science, d.iscours).
Mot utilise par Kurt EHRENBERG O ber Grenzen und Gliederung
der Speaologie (Die Hohle, 1 3, 1 , p. 1 8, 1 962).
La speleohydrologie etudie Ies cours d'eau et les lacs souterrains, le
trajet des caurs d'eau souterrains.
SPELA OHYDROLOGIE, subst. fem. aliem. (franc. speleocryologie ou
speocryologie), der. du grec spelaion (grotte), kruos (froid) et logos (sci
ence, discours).
Mot cree par Kurt EHRENBERG, O ber Grenzen und Gliederung der
Spelăologie (Die Hohle, 1 3, 1, 1 962, p. 1 8) pour designer l'etude de la
glaoe des grottes â glace <YU glacieres naturelles.
SPELA OMETEOROLOGIE, subst. fem. allem. {franc.) speleometeo
rologie, ou speometeorologie) der. du grec spelaion (grotte), mete6ra,
aerien, celeste, et logos (science).
Mot utilise par Kurt EHRENBERG - O ber Grenzen und Gliede
rung der Spelaologie (Die Hohle, 13, 1, 1 962, p. 1 8).
Branche de la Speologie qui etudie Ies grottes au point de vue me
teorologique (microclima,ts, infiltrations, tempera ture hwnidite, etc.).
SPEONOMOLOGIE subst. fem . der. du grec speos (antre, caverne,
hypogee). onoma (nom), e t logos (sciencc, d!scours) .
Terme introduit par H. JEANNEL et E. G. l-lACOVITZ_\. E;�umcra
tion des Grottes visitees, 6 eme Serie, 1 91 8, cf. Introduction „Nom de la
grotte" .
SPELAOPALA ONTOLOGIE, subst. fem. allem (franc. Speleopale
ontologie et logos (science, discours).
Mot lanc;e par G. KYRLE, Aufgaben des Hăhlenkunde (Mitt. d. Wie
ner Geogr. Ges., Wien, 1 9 1 9) ; rejete par H. TRIMMEL, Hohlenkunde
eine kurze Einfiihrung (Mitt. osterr. Arbeitsgem. filr Ur-u Fri.ihgesch.,
1 1 , 1-2, p .38, Wien 1 960), pour la raison qu'il n'existerait pas une
Paleontologie independante utilisant une methode propre de tzia.vail ;
KURT EHRENBERG, Uber Grenzen und Gliederung der Spelaologie
,

-

.
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(Die Hohle, 1 3 l, p. 1 8-sous-sol, 1 962) declare au contraire que l'expe
rience acquise au cours des derniers 40 ans semble prouver que la pre
sence et la conservation des restes fossiles dans les grottes ont souleve
beaucoup de problemes concernant d'une pa1rt la grotte comme biotope
(Lebensraum) et les re1ations existant dans les temps prehistoriques entre
l'homme, les animaux et les grottes ; les recherches paleontologique dans
les terrains libres ne soulevent pas ces problemes. Par consequent Ies
fouilles dans Ies grottes demandent une methode propre de recherches
qui puisse mener â la solution de ces problemes.
SPELA OTOPOGRAPHIE, subst. fem. allem. (franc. speleotopogra
phie ou speotopographie) der du grec spelaion (grotte), topos (lieu) et
graphein (decrire).
Mot employe par F. WALDNER, Der derzeitige Stand der Hohlen
forschung in Osterreich. (Protokoll der 3 Vollversammlung der Bundes
hohlenkommission ... Wien, 1 949, p. 1 5).
C'est une branche theorique de la Speologie generale dont le but
est la description topographique des grottes.
TROGLOBIOS, adj. der. du grec trogle (trou, caverne) et bios (vie).
Monde vivant des cavernes.
Terme cree paa- E. DUDICH, Biologie der Aggteleker Tropfenstein
Hăhle „Baradla" in Ungarn, in : G. KYRLE, Spelăol. Monographien, 1 3,
Wien 1 932, p. 1 86.
C'est un terme an.alogue â ceux de geobios (moru:le vivant terrestre)
hydrobios (rnonde vivant aquatique), limnobios (monde vivant limnique),
psammobios (monde vivant du sabie des dunes ou des plages), rhithro
bios (monde vivant des eaux courantes), phreatobios (monde vivant des
eaux phreatiques).
Par troglobios on cornpred l'ensemble des etres vivants des grottes.
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TERMES SPEOLOGIQUES ET BIOSPEOLOGIQUES
pour le Glossaire lnternational de termes critiques initie
par Ies professeurs B. C o n d e (Nancy), C 1. D e 1 a m a r e D e b o u t t e
v i 1 1 e (Paris) et R. G i n e t (Lyon).
Acheve par c. MOTAŞ

AUTOHYPORHEOXEN, adj . der du grec autos (meme), hupo (sous),
rheos (courant), xenos (etranger). Terme cree par J. Schwoerbel : Sub
terrane Wassermilben (Hydrachnellae un.d Thrombiidae) aus den Alpen.
Zool. Anz., 1 68, 7-1 0, 1 962.
Ex. Protzia eximia, Torrenticola elliptica, Aturus crinitus sont, sui
vant SCHWOERBEL, des formes autohyporheoxenes.
AUTOSTYGOXEN, adj. der, du grec autos (meme), Styx (fleuve des
Enfers), xenos (etranger) . Terme cree par L. SZALAY : Uber die Hydra
carinen der unterirdischen Gewăsser. Hydrobiologia, II, 2, 1 949. S'appli
que aux Hydracariens qui visitent Ies grottes pour y chercher leur nour
riture, s'y metamorphoser, passer l'hiver. Ce terme est syn. de pseudo
troglobiont D u d ic h 1 932.
BA'I'HYPSAMMON, subst. mase. der. du grec bathus (profond) et
psammos (sable, dune plage).
Terme cree par J. WISZNIEWSKI (Remarques relatives aux recher
ches recentes sur le :Psammon d'eau douce. Arch. d'Hydrobiol. et d'Ich
tyol., 13, p. 19, Gdynia 1974) pour Ies animaux vivant dans Ies puits
tres profonds, comme le sont ceux trouves dans Ies puits de Kara-Koum
explores par BRODSKY. Voyez le travail
de celui-ci : Foraminifera
(Poly thalamia) v koiodeah poustny K·ara-Koum. Trudy Srednieaztsk
Gos. Univ. 8, 1 934.
BIOSPEOLOGIE. subst. fem. -:ier. du grec bios (vie) speos (hypogee
tombe chez Ies Egyptiens, caverne) et logos (discours, science) .
Terme cree par E. G. RACOVITZA : Essai sur Ies problemes bio
speologiques. Arch. zool. exp. e t gen. 4-e serie, T. VI, nr. 7, le 1 5 mai
1 907, p. 382.
Syn. Biospeleologie terme cree par Armand VIRE : La Biospeleo
logie C. A . Acad. Sci. Paris CXXXIX, 1 904, pp. 992-995. Dane I'inven
teur de ce mot fut VIRE. RACOVITZA ne fit que le transformer en un
mot plus court et plus euphonique.
BIOSPELEOLOGIA, subst.
fem. portug. der. du grec bios (vie),
spelaion (grotte) et logos (science).
Terme utilise par Jorge ESCODA, cf. : O. A. B e l l e t, J. M o n t o
r i o 1 P o u s, J. E s c o d a : Estudio morfogenico de una cavidad d esar
rollada en los conglomerados de la Sierra de l'Obac (Avene del Llest).
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Speleon 1 1 , 1-2-3-4, 1960, p. 13. Terme syn. de Biospeologie R a c o
v i t z a 1 907.
CAVERNICOLOUS, adj. der. du latin ca.verna (trou, grott.e) et colo
ere (cultiver, habiter).
Terme employe par Torsten GISLEN and Per BRINCK (Subter
the Lwnmelunda
ranean Waters on Gotland with special Regard to
Current II. Enviromental Conditions, Plant and Animal Life, Immigra
tion Problems. Lunds Universitets Arsskrift N. F. Ard. 2, 46, 6, p. M.
Kungl. Fysiografiska Săllskapets Handlingar, N. F. 61, 6 Lund 1 950.
Ce n'est que la traduction du mat franc;ais cavernicole.
Les auteurs suedois divisent les cavernicoles en : 1. Trogloxenes
(angl. trogloxenic) avec deux sous-groups, a. sciophiles (ang. sciofilic) et
b. cutrogloxenes (eutrogloxenic), 2 troglophiles (troglofilic), 3. troglobies
(troglobiontic) et psychrophiles (psychrofilic).
Au biotope cavernicole aquatique appartinnent Ies cours petits
bassins ou Haques d'eau â bords abruptes, consideres commes de frag
ments de lacs souterrains (lettre de M. R e n e G i n e t) .
CAVERNOPHILE, adj. der. d u latin caverna (antre, grotte) et du
grec philos (ami, amateur).
Terme cree par Norbert CASTERET : (Aventures sous terre I, Flam
beau au paing, 1 961) pour designer Ies speoiogues amateurs. Syn. de
Speophile M o t a ş, 1961.
ENDOGEE, adj. cler du grec endo (declans) et g e (terre).
Mat suggere â E. G. RACOVITZA par son ami G. PRUVOT pour
designer Ies animaux qui vivent profonclement enfouis dans la terre.
Cf. E. G. R a c o v i t z a : Essai sur Ies problemes biospeologiques. Arch.
Zool exp. gen. 4-eme ser. 6, 7, p. 388 sous-sol., 1907.
Syn. : hypogee ;
Contr. : epigee.
ENDOPSAMMAL, adj . der. du grec endo (â l'interieur) et psammos
(sable, dune, plage), terme cree par REMANE : Die Besiedelung cler
Sanclboclens im Meere und Bedeutung der Lebensformtypen fi.ir clie
Okologie. Verh. Deutsch. Zool. Ges. Wilhelmshaven, 1952.
Contr. : epipsammal.
EPIPSAMMAL, subst. mase, der, du grec epi (sur) et psammos
(sable, plage, dune).
Terme cree par A. REMANE : (Die Besieclelung der Sanclbondes im
Meere und Bedeutung des Lebensformtypen fi.ir die Okologie Verh.
deutsch. zool. Ges. Wilhelmshaven 1951) pour le biotope forme par la
surface du saible marin submerge.
EPIRHEISCH
(franc. epirheique) adj . der. du grec epi (sur) et
rheos (courant). Terme cree par J. SCHWOERBEL : U ber die Lebens
bedingungen und clie Besiedelung des hyporheischen Lebensraumes.
Arch. Hydrobiol. Suppl. Falkau-Schriften, XXV, IV, 2-3, 1 961).
C'est un terme superflu, oar le oourant superficiel n'est que le ruis
seau lui-meme.
Contr. hyporheisch (franc. hyporheique).
ESPELEOGENESIS (franc. speleogenese), subst. fem. der. du grec
spelaion (grotte) et genesis (naissance).
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Mot portuguais employe par Montoriol POUS : La hidrologia kar
stica del Plă. de Ies Basses y sus relaciones con la otras :zionas del macifo
de Garraf (Barcelona), Speleon, V, 1-2, 1 954, p. 14.
ESPELEOGRAFIA (fr. speleographie), subst. fem. portug. der. du
grec spelaion (grotte) et graphein (ecrire, decrir) . Terme employe par
Montoriol POUS : La hidrologia kârstica del Plă. de Ies Basses y sus
relaciones con la otr.as zonas del macifo de Garraf (Barcelona). Spe
leon, V. 1-2, 1 954, p. 1 3. Terme synon de speographie J e a n n e 1 1 953 :
Premier Congres Intern. Speleol. Paris, 1 953, T. I. p. 17.
ESPELEOMETEOROLOGIA (fr.
speleometeorologie), subst. fem.
portug. der. du grec spelaion (grotte), meteorâ (celeste, aerien}, et logos
science. Vocable employe par Montoriol POUS : La hidrologia kă.rstica
del Pla de les Basses y sus relaciones con la otras zonas del macifo
de Garraf (Barcelona}. Speleon, V, 1-2, 1 954, p. 34.
ESPELEOMORFOLOGIA, subst. fem. portug. der. du grec spelaiorr.
(grotte), morphe (forme) et logos (science).
Mot employe par Montoriol POUS : La hidrologia kă.rstica del Plâ
de les Basses y sus relaciones con la de otras zonas del madfo de Garraf
(Barcelona). Speleon, V, 1-2, 1 954, p. 1 3. Franc. speleomorphologie ou
speomorphologie.
EUCAVAL, adj. der. du grec eu (bien) et du latin cavea (caverne,
antre).
Terme cree par R. HESSE : ('I'iegeographie auf ăkologischer Grund
lage, p. 548, Jena, 1 924), pour des animaux vivant exclusivement dans
Ies grottes et qui â l'exterieur peuvent arriver tres rarement etant
transportes passivement.
Identique â troglobie R a c o v i t z a 1 907.
Contr. : xenocaval H e s s e 1 924 et trogloxene R a c o v i t z a 1 907.
EUPHREATIQUE, adj . der. du grec eu (bien) et phreas (puits). Terme
introduit par MOTAŞ (cf. Mo t a ş C. et J. T a n a s a c h i : Acariens
phreaticoles de Transylvanie, Notationes biologicae, IV, 1-3, p. 59,
1946), pour les animaux vivant exclusivement dans les nappes phrea
tiques, ne se trouvant que tres rarement dans Ies eaux superficielles.
Syn. phreatobie M o t ai ş 1 946, hyporheobie O r g h i d a n 1 955.
Ex. : Ies especes d'hidracariens appartenant aux genres Azugofel
tria Mot. & Tan., Balcanohydracarus M o t. & T a n., Hungarohydraca
rus S z a 1., sont phreatobies ou euphreatiques.
Contr. : xenophreatique, phreatoxene (M o t a ş, 1 946) hyporheoxene
O r g h. 1955.
EUPSAMMON, subst. mase. der. du grec eu (bien} et psammos.
Terme cree par J. WISZNIEWSKI : (Remarques relatives aux re
cherches recentes sur le psammon d'eau (x}, douce (s). Arch. d'Hydro
biol. et d'Ichtyol, 1 3, p. 20, G<lynia 1 947), pour designer les organismes
qui vivent dans le sable de la zone la plus eloignee de l'eau.
Ex. : Tardigrades et certaines especes de Rotiferes appartiennent â
la categorie des .a.nimaux de l'eupsammon ou ilis atteignent leur maxi
mum d'abondance.
Syn. : euarenal W i s z n i e w s k i 1 94 7.
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EUTROGLOBIONT, adj . cler. de eu (bien), trogle (trou, caverne)
et bios (vie). Terme cree par E. DUDICH : Biologie der Aggteleker Trop
fenstein Hohle „Baradla" in Ung.am. In G. K y r 1 e : Spelăolog. Mono
graph. 13, p. 2 1 1, Wien, 1932.
S'applique aux animaux qui vivent exclusivement dans Ies grottes
et dans les biotopes hipogees sirnilaires.
Terme adopte tel quel par J. A. BIRSTEIN & E. V. BORUTZKI :
Jizni v po:lzemnih vodah (La vie dans les eaux . souterraines) in V. J.
S h a d i n : Jizni presnih vod SSSR (La vie dans les eaux douces de
l'URSS), 3, p. 692. Akad. Nauk. SSSR, Mosk:va, Leningrad, 1 950.
Terme identique ă troglobiont S c h i n e r 1 954, troglobie ou tro
globionte R a c o v i t z a 1 907, eucaval H e s s e 1 924, stygobiont T h i e
n e m a n n 1925.
Contr. : trogloxene, xenocaval, stygoxene.
EUTROGLOFILO (frBIIlc. eutroglophile) adj. der du grec eu (bien),
(trou. caverne) et philos (runi, amateur).
.
Terme introduit par M. PAVAN : Considerazioni sui concetti di
troglobia, troglofilo et troglosseno, Le Grotte d'Italia, ser. 2 a 5, pp. 3541, 1944 ; cite d'apres S. R u f f o : Le attuali conoscenze sulla fauna
cavernicola delia regione pugliese. Mem. di Biogeogr. Adriat. 3, Vene
zia, 1 957.
Ce terme a ete adopte par Torsten GISLEN & Per BRINCK : Sub
terranean Waters an G otland with special Regard to the Lwnmmelunda
Current. I I Environmental Conditions, Plant and Animal Life, Immi
gration Problems. Lund Universitet Arsskrift N. F. Avd. 2, 46, 6 p. 1 1 .
Kungl. Fysiografiska Săllskapets Handlingar N. F . 6 1 , 6 , Lunci, 1 950.
P a v a n designe par ce mat les animaux qui malgre leur electivite
pour le milieu cavernicole, ne s'y reproduisent pas .
EUTROGLOSSENO (franc. eutrogloxene), adj. der. du grec eu (bien),
trog li (trou) et xenos (etanger) Tenne in troduit par M. PAVAN : Con
siderazioni sui concetti di troglobio, troglofio e troglosscno. Le Grotte
d'Italia, ser. 2 a, 5, pp. 35-4 1 , 1 944. Cit. d'apres S. R u f f o : Les attuali
conoscenze sulla fauna pugliese. Mem. di Biogeogr. Adriat, 3, pp. 26-27,
Venezia, 1 957) . S'applique aux animarux ne toler81Ilt pas le milieu caver
nicole („intolleranti dell'ambiente cavernicolo") et ne se reproduisant
pas ':lans les grottes. Le terme a ete adopte par Torsten GISLEN and
Per BRINCK : Subterranean Waters an Gotlaind with special Regard to
the Lwnmelunda Current. II Environmentiaă Conditions, Plant and Ani
mal Life, I mmigration Problems. Lunds Universitet Arsskrift N. F. Ard.
2 Bd. 46, Nr. 6 p. 1 1 , 1 950) Kungl. Fysiografiska Săllskapets Handlingar
N. F. Bd. 6 1 , nr. 6.
Syn. hemitroglobiont B i r s t e i n & B o r u t z k i 1 950.
Contr. eutroglobio P a v a n 1 944.
subst. fem. roum., der. du grec bios (vie),
FREATOBIOLOGIA,
phreas (puits), logos (scienoe). Tenne cree par C. MOTAŞ : Freatobiolo
gia, o nouă ramură a Limnologiei (La Phreatobiologie, une nouvelle
branche de la Limnologie). Natura, 10, 3, 1958, Bucureşti. Communication
ă faite la Soc. Se. Natur. & Geogr., Sect. Zoologie le 1 8 octobre 1957,
p. 103).
.
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Syn. : biofreatologie M o t a ş, vocable abandonne par Motas.
f'REATON (franc. phreaton, angl. phreaton), subst. der. du grec.
phreas (puits, nappe phreatique).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Freatologia. o nouă ramură a Lim
nologiei (La Phreatobiologie une branche nouvelle de la Limnologie)
Natura, 1 0, 3, 1 958, p. 96, Bucarest. (Comunication faite â la Societe des
Sci. natur. et geogr. Sect. Zoologie le 18 octobre, 1 957, p. 103). Ce terme
s'applique â l 'ensemble de la faune des nappes phreatiques.
Syn. : psifon M o t a ş 1 957 (non psephon).
GUANOBIE, c.dj . der. de l'espagnol guano (fumier forme par des
dejections d'oiseaux ou de chauves-souris) emprunte â une langue
indigene probablement du Chili.
Terme cree par R. JEANNEL : (Faune cavernicole de France, Ency
cl. entomol., 7, 1 926) pour designer les anirnaux cavernicoles qui vivent
exclusivement dans le guano ou ils trouvent leur nourriture s'y repro
duisent le plus souvent, mais ne presentent pas de caracteres d'adap
tation â la vie souterraine. Ex. : Athela subcavicola (Coleoptere), Phora
aptena (Diptere) ainsi que beaucoup d'acariens, vers, mollusques etc.
GUANOPHILE, adj. der. d u mot espagnol guano (dejections d'oi
seaux ou de chauves-souris) emprunte â une langue indigene probable
ment du Chili, et du grec philos (ami, amateur).
Terme employe et probablement cree par R. JEANNEL : (La Genese
des faunes terrestres, elements de biogeographie. Bibliotheque de !'Inst i 
tut maritime et colonial. Presses universitaires de France, p . 92, Paris
1 942), pour designer les animaux cavernicoles qui preferent ou cherchent
le guano sans etre en des rapports trop exclusifs avec ce genre de nour
riture ou d'abri.
HALIPSAMMON, subst. mase. der. du grec hals-halos (sel) et psam
mos (sable. p�age, dune).
Cc terme qui signifie psammon marin a ete introduit par J. WISZ
NIEWSKI : Re'marques relatives aux recherches recentes sur le psam
mon d'eau douce. Arch. I'Hydrobiol. et d'Ichtyologie, 1 3, p. 1 9 Gdynia
1 947.
HEMITROGLOFIL. adj. der. du grec hemi (â demi), troglî (trou)
philos (ami), terme cree par BIRSTEIN & BORU'I'ZI (La vie dans les
eaux douces de l'URSS III, 1 950, p. 692, Akad. Nauk. SSSR, Moscou.
Leningrad), pour des animaux vivant dans Ies grottes mais aussi â
l' exteri eur.
Syn. : du terme hemitroglobiont D u d i c h 1 932, et du terme tro
glophile S c h i n e r 1 854, R a c o v i t z a 1 907.
HEMITROGLOBIONT, adj. der. du grec hemi (ă demi), troglî (trou)
bios (vie), terme cree par D U D I C H : Biologie der Aggteleker Trop
fenstein Hohle „Baradla" în Ungarn. Spelăo. Monogr. XIII, 1 932, pp.
21 1-212 et adopte par B i r s t e i n & B u r u t z k i (La vie dans les
eaux souterraines ; in Shadin : La vie dans Ies eaux douces de l'URSS,
Moscou-Leningrad III, 1 950, p. 692). S'applique aux animaux caver
nicoles viwnt aussi â l'exterieur et ne presentant pas de modifications
morfologiques.
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: du terme troglophile S c h i n e r 1 854, R a c o v i t z a 1 907.

HIPOREIC, adj. roumain (franc. hyporheique, allem. hyporheisch,
iporreico). A dj . der. du grec hupo (sous) et rheo (couler).
Terme cree par T. ORGHIDAN : Un nou domeniu de viaţă acvatică

subterană „Biotopul hiporeic'' (Un nouveau domaine de vie aquatique
souterraine : „le biotope hyporheique"). Eul. Ştiin. Acad. R.P.R. Sect.
ştiin. biol. agron. geol. geogr. I , 3, 1 955.
Ce terme est identique au mot phreatique D a u b r e e 1 8 77. Il
est dane superflu, car l'eau qui imbibe les dep6ts alluvioomaires des
vallees fluviatiles c'est l'eau phreatique et la faune trouve dans cette
eau est la faune phreatique. Adopte tel quel par S c h w o e r b e 1 et
H. u f f o.
HIPOREOBIONT (franc. hyporheobie,
allem. hyporheobiont) adj .
der. du grec hupo (sous), rheo (couler) et bios (vie).
Terme cree par T. ORGHIDAN : Un nou domeniu de viaţă acvatică
subterană : „biotopul hiporeic" (Un nouveau domaine de vie aquatique
souterraine : „le biotope hyporheique". Eul. Ştiin. Aca.d. R.P.R. Sect.
ştiin. biol. agron. geol. geogr. 7, 3, 1 955. Adopte par S c h w o e r b e I.
Identique ă phreatobie M o t a s 1 946.
Contr. : Hiporeoxen (franc. hyporheoxene, allem. hyporheoxen).
HIPOREOFIL (franc. hyporheophile, allem. hyporheophil). Adj . der.
du grec hypo (sous) et philos (ami).
Terme cree par T. ORGHIDAN : Un nou domeniu de viaţă acva
tică subterană „biotopul hiporeic" (Un nouveau domain de vie aquaitique
souterraine : „le biotope hyporheique") Bul. ştiin. Acad. R.P.R. sect. ştiin.
biol. agron. geol. geogr. 7, 3, 1 955. Adopte par S c h w o e r b e 1. ldenti
que â phreatophile M o t a s 1 946.
HYDROPSAMMOBIONT, a<lj. der. du grec
hydor (eau) psammos
(sable, dune, plage), bios (vie).
Terme cree par J. WISZNIEWSKI : Remarques relatives aux recher
ches recentes sur le psarnmon d'eau (x) douce (s). Arch. d'Hydrobiol. et
l"lchtyologie, 13, p. 13, Gdynia 1 947. Ex. : Otoplana fluviatilis, Aelosoma
neisvestnovae, Potamodrylus rivularis et Wigrella depressa.
S yn . -:le phreatobie M o t a s 1 946.
Contr. : Hydropsammoxen, phreatoxene M o t a s 1 946.
HYDROPSAMMON, sUJbst. der. du grec hydor (eau) et
psammos
(sable, p!age, dune). Terme introduit par J. WISZNIEWSKI : Remarques
relatives aux recherches recentes sur le psammon d'eau (x) douce (s).
r1rch. d'Hydrobiol. et d'lchtyol ., 1 3, p. 20, Gdynfa 1 947) pour designer
Ies organismes vivant dans Ies sables Ies plus voisines de l'eau. C'est â
dire satures d'eau marine. Ces organismes peuplent le Hhgroarenal dan':i
le sens de W i s z n i e w s k i.
HYGROARENAL, subst. mase. der. <lu grec hugros (humidite) et du
latin arena (sable). Terme introduit par J. WISZNIEWSKI : Arch. d'Hy
drobiol. et d'lchthiol, 13, 20, 1 947) pour designer Ies organismes d'eau
douce ou marins qui vivent dans les sables saitures d'eau de la zone la
plus proche de l'eau (lac ou mer). Pour eviter ce mot hybride il vaul
mieux le remplacer par celui d'hygropsammon.
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HYGROPSAMMON, subst. mase. der. du grec hugros (humidite) et
(sable, plage, dune). Terme cree par J . WISZNIEWSKI : Remar
ques reiatives aux reeherches reeentes sur le psammon d'eau (x) douce (s)
Arch. d'Hydrobiol. et d'Ichtyol, 13, p. 20, Gdynia 1 947) pour designer
Ies organismes marins ou d 'eau douce qui vivent dans Ies sables satures
d'eau de la zone la plus voisine de l'eau. Ils habitent le hygroarenal (dans
le sens de W i s z n i e w s k i) mot hybride forme du grec hugros (humî
dite) et du latin arena (sable).

psam.mos

HYPHALMIROPSAMMON, subst. mase. du grec hyph (hypo) (sous
ou sub) alm iros (sale) hyhalmiros (sous ou subsale, seumâtre) et psam
mos (sable, dune, plage).
e'est
le psammon d'eau saumâtre (v. J.
L'Hyphalmiropsammon
W i s z n i e w s k i, Arch. Hydrobiol. i Rybast., t. XVII, 1 947, p. 1 9, Gdy
nia).
HYPHALOMYROPSAMMON, subst. m. der. du grec hyph - hupo
(sous) almiros (sale) et psammos (sable, dune, plage), terme introcluit par
J . WISZNIEWSKI : Remarques relatives aux reeherches recentes sur le
psammon d ' eau (x) douee (s). Arch. Hydrobiol. et Ichtyol., Gdynia 1 94 7
pour designer lcs organismes qui vive.nt dans le sable des eaux sous
salees, c'est-ă-dire saumâtres.
HYPOGEE, subst. mase. cler. du grec hupo (dessous) et ge (terre).
Voyez aussi A n a t o l e F r ai n e e : Le Jardin d'Epicure („De l'entreticn
que j 'eus cette nuit avec un fantome sur Ies origines de l'Alphabet"'
(Collection „Le zodiaque" Calmann-Levy, Editeurs, 3 Rue Auber Paris
31 janv. 1949, p. 140) : . . mais vas Pheniciens - ecrit A. F r a n c e ont commis des vals inouis dans le monde. Ils n'ont pas craint de derobe:r
Ies sarcophages et de depouiller les hypogees egyptiens pour enrichir
leurs necropoles de Gebal".
HYPOGEE, adj. der. du grec hupo (sous) et ge (terre) . Mot employe
par E. G. RACOVI'I'ZA : Essai sur les problemes biospeologi ques , Arch.
zool. exper. gen. 40 ser. 6, 7, p. 388, 1 907, pour d e signer Ies animaux
qui vivent profondement enfouis dans la terre.
Contr. : epige, cf. Essai, p. 388.
HYPORHEAL, subst. mase. cler. du grec hypo (sous) et rheos (eou
ler). Terme eree pa.r J. SCHWOERBEL : Hungarohydracarus subterrane
us italicus nov. ssp., die erste Si.isswassermilbe (Hydrachnellae) aus dem
hyporheischen Grundwasser Italiens. Mem. Ist. Ital. Idrobiol., 1 3, p. 1 23,
„

.

1 961 .

Le terme „hyporheal" est employe comme a.djectif pour les cou

rants thermiques superficiels

de convection de l'ecorce terr�tre par le
Die Entwicklungsgeschichte der
geologue aJ.lemand E r n s t K r a u s :
kontinente und Ozeane. Akadernie-Verlag, Berlin,
1 959, p. 227. Par
consequent ce terme cree par s c h w o e r b e l peut produire des con
fusions. Il vaut mieux y renoncer.
HYPOTELMINORHEIQUE, adj. cler. du grec hypo (sous) telmi
nos (baue du fond d'une mare}, rheo (couler). Terme cree par M. MES
TROV : Un nouveau milieu aquatique souterrain : le biotope hypotel
minorheique. C. Rend. Acad. Sci., 254, p. 2679, le 26 mars 1 962. S appli
'
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que aux animaux comme Stenasellus virei, Pelodrilus
nitidum, etc. qui vivent dans ce biotope special qu'on

leruthi, Pisidium
pourrait appeler

„biotope endogee aquatique".
LACUSTROPHREATAL, subst. mase. der. du latin lacustris (de
lac) et du grec phreas (puits, nappe phreatique). Terme cree p ar Otakar
STERBA (Acta Univ. Palack. Olom. 1 9, 305, 1 965) pour designer le
biotope des nappes phreatiques lacustres, c'est-ă-dirc qui se trouvent
ă proximi te des lacs.
Syn. part. de limnomesopsamma.l d'A g n e s R u t t n e r-K o l i s k o
(1 956) qui comprend sous ce terme le biotope du systeme lacunaire sableux
des eaux douces en general (lacs ou rivieres).
Contr-. Potamophreatal sensu S t e r b a.
LACUS'I'ROPHREATON, subst. mase. der. du 1aitin lacustris (de
lac) et du grec phreas (puits, nappe phreatique). Terme introduit par
Otakar STERBA : (Acta Univ. Palack. Olom., 1 9, 305, 1 965) pour desig
ner la biocenose qui habite le biotope lacustrophreatal, c'est-ă-dire Ies
nappes phreatiques lacustres. Pour eviter ce terme hybride, il faut le
remplacer par le mot limnophreaton.
Contr. potamophreaton sensu S t e r b a.
LENITOPHREATIQUE, adj . der. du latin lenire (adoucir, apaiser}
et du grec phreas (pui ts, nappe phreaitique}. Terme qui s'applique aux
animaux ayant quitte les eaux oalrries de la surf.ace pour gagner les
nappes phreatiques. Cree par C. MOTAŞ ( 1962).
Ex. : les especes de Neumania et d'Arrenurus trouvees dans Ies
caux phreatiques (Neumania phreaticola, Arrenurus lundbladianus).
Contr. : rheophreatique M o t a s 1 962 et
lotiphreatique M o t a s

1 962.

LIMNOMESOPSAMMAL,
subst. mase. der. du grec
limne (lac,
ctang}, mesos (au milieu }et psammos (sable, plage, dune). Terme intro
duit par Agnes RUTTNER-KOLISKO : Der Lebensraum des Limnop
sammals. Verh. deutsch. zool. Ges. Hamburg. Akad . Verlaigsges. Gest &
Portig. K. G. Leipzig 1 956, pour le biotope forme par le systeme lacu
naire du sable des eaux douces.
Contr. : thalassomesopsammal ou simplement mesopsammal R e m a
n e 1 951.

LIMNOPHREATIQUE, adj . der. ·':lu grec limne (lac. etang} e t phre�
(puits, nappe phreatique). Terme introduit par C. MOTAŞ : Zool. Anz
1 68, 7-1 0, 1 962. p. 334, pour designer Ies animaux provenant des eaux
douces stagnantes ou courantes qui ont colonise Ies nappes phreatiques
Ex. : les especes de Neumania et d'Arrenurus
trouvees dans lf
milieu phreatique sont limnophreatiques.
Contr. : thalassophreatique M o t a s 1 962.
LIMNOPSAMMAL, subst. mase. der. du grec limne (lac, etang} e i
psammos (sable, plage, dune).

Terme cree par Agnes RUTTNER-KOLISKO :
Der Lebensraum
des Limnopsammals (Verh. Deutsch. zool. Ges. Hamburg (Zool. Anz. 1 957
suppl. 2 0 p. 421-427) pour designer l e systeme lacunaire sableux con
tenant d'eau douce, ou plus court le psammon d'eau douce.
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C'est un terme synonyme de limnopsammon cree par J. W i s z
n i e w s k i : Remarques re1atives aux recherches recentes sur le psam
mon d'eau (x) douce (s) (Arch. d'Hydrobiol. et d'lchtyol, 1 3, p. 1 9, Gdy
nia, 1 947).
LIMNOPSAMMON, subst. mase. der. du grec

psammon (sable, plage, dune).

lim.ne

(lac, etang) et

Terme qui signifie psammon d'eau douce dans le sens de J. W i s z
n i e w s k i : Rema.rques relatives aux recherches recentes sur le psam
mon d'eau (x) douee (s). Arch. d'Hydrobiol. et d'lchtyol, 1 3, p. 19, Gdy
nia, 1 947.
Contr.

halipsammon

ou

thalassopsammon.

LOTIPHREATIQUE, adj. cler. du latin lotum (participe du lavo
lavi (laver) et du grec phreas (puits).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Procede des s ondages phreatiques,
division du domaine souterrain, classification ecologique des animaux
souterrains ; le Psammon. Acta Mus. maced. scient. natur. 8, 7 (75), 1 962,
p. 1 54, Scopje. S'applique au.x fonnes qui ont quitte Ies eaiux courantes
pour gagner les eaux phreaitiques.
Syn. de rheophreatique M o t a ş 1 962.
MACROPHREATON, subst. mase. der. du grec makros (grand) et
(puits, na.ppe phreatique) .
Terme avan.ce par C. MOTAŞ (Acta Musei maced. scient. natur., 8,
7 (75), p. 1 62, Skop.;e, 1962) pour designer l"ensemble des animaux de
taille plus grande habitant le milieu phreatique.
Ex. : Turbellaries„ Nematodes, Oligochetes, A carien s Harpactio"ides.
Syn. : Macropsammon W i s z n i e w s k i 1 947.
Contr. : Microphreaton M o t a ş 1 962.

phreas

,

MACROPSAMMON, subst.
mase. der. du grec makros (grand) et
(sable, plage, dune).
Terme avance par J. WISZNIEWSKI : Rem.arques
relatives
aux
reeherches recentes sur le psammon d'eau (x) douce (s). Arch. d'Hydro
biol . et d'Ichtyol. 1 3, p. 1 9, Gdynia, 1 947) pour designer Ies anirnaux de
taille plus grande qui vivent a la surface des sables immerges ou humi
des, ou ils peuvent s'enfouir.

psammos

et

MESOPSAMMAL, subst. mase. der. du grec
(sable, plage, dune).

mesos

(intermediaire)

psammos

Terme introduit par S. HUSMANN : Versuch einer okologischer
Gliederung des interstitiellen Grundwassers in Lebensbereiche eigener
Prăgung (Arch. Hydrobiol. 62, 2, 1966, p. 233), par lequel il desingne
le biotope sableux
intergra.nu1'aire
imbibe d'eau souterraine
sensu
R e m a n e : Einfi.ihrung in die zoologische Okologie der Nord-und Ostsee
(Tierw. Nord u. Ostsee la).
MESOPSAMMAL, subst. mase, der.
(sabie, plage, dune).

psammos

du grec

mesos (aru

milieu) et

Terme de A. REMANE : Die Besiedelung der Sandbodens im Meere
und Bedeutung des Lebensformtypen fi.ir die Okologie. Verh. deutsch.
zool. Ges. Wilhelmshaven 1 951, pour le biotope sa.bleux marin qui !""'
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trouve entre le epipsammal

marin profond).

(sable de st.: rface ) et le endopsammal (sable

MESOPSAMMON, subst. mase. cler. du g:·ec mcsos (au milieu) et

psammos (sable, plage, dune).
Terme introdui t par J.

\VISZNIEWSKI : Remarques relatives aux
d'cau (x) d oucc (s). Arch. /'Hydro
biol. et
1 947, pour designer l'ensemble d:::s
orgruiismes de taille :noyenne entre le macro - et le micro - ps amrn on
Ex. : Ies Oligochctes, Ies gros Nematodes et ks lnrves d ' I ns ec tcs appar
tie;men t au mesopsa.'11mon.
C or res po nd au te!".lnc de mc.crophreaton
M o t a s 1 962 d es nappes
phreatiques.
Ex. : les larves de Mola;ma rmg H s l u la, O ny c ho g omphus forcipatus,
Haliplus flavicollis, etc.
MESOPSEPHAL, subst. mase. cler. du g re c mesos (intermediaire) et
psephos (err. non psephos) ; psifos (petite pierre, cailloutis).
Terme introduit par S. HUSMANN : Versuch einer okologischer
Giiederung des interstitiellen Grundwassers in Lebensbereiche eigener
Prăgung (Arch. Hydrobiol., 6 2 . 2 , 1 966). Par ce mat il comprend !es
depâts alluvionnaines fonnes de cai l ! outis (grobkărnige Trilmm.ergesteine
mit einem Durchmesser ilbe;· 2 rnm, ou makroklastische Lockergesteine)
i mpregnes d'eau. Commc l'orthograph est erron e , le m ot grec est psifos
non psephos on devait ecrire Mesopsifal , non Mesopsephal.
MESOPSEPHON,
subst, mase. der. du grec mesos (interrnediaire)
et psephos (err. non psephos) ; psifos (petit pierre, cailloutis).
'I'erme cree par S. HUSMANN : Versuch einer okologischer Glie:le
rung des inteTStitiellen Grundwassers în Lebensbereiche eigener Prăgung
(Arch. Hydrobiol., 62, 2, 1 966, p. 233). Par ce terme l'auteur alleman d
comprend la faune vivant dans le systeme lacunaire aippel e par lui
mesopsephal ou, mieux mesops ifal.
:M:ICROPHREATON,
subst. mase. d er. du grec mikros (petit) et
phreas. (puits, nappe phreatique).
Terme avance par C. MOTAS : Acta Musei ma.ced. scient. r.atur., 8,
7 (75), p. 1 6 1 , Skopje 1 962, pour designer l'ensomble des anh�1aux de
petite taille habitant le milieu phreatique.
Ex. : Protozoaires, Rotiferes, Gastrotriches, Tar.digrades.
Syn. : Micropsammon S a s s u c h i n, K a b an o v, N e i g w e s t
n o v a 1 927 qui comprend des animaux et des vegetaux (algues) .
Contr. : Macrophreaton M o t a s 1 962.
MICROPHREATON, subst. mase. der. du grec mikros
(petit) et
phreas (puits, nappe phreatique).
Terme intro d uit par C. MOTAŞ : Acta mus. maced. scient. natur.
8, 7(75), p. 1 6 1 , Skopje, 1 962), pour les organismes de petite taille, com
posant le phreaton.
Ex. : bacterie.>s, rotiferes, gastrotriches, tardigrades.
makro
Contr. : macrophreaton M o t a s 1 962, mal orthographie :
rc.'cenites si.u· le ps?mrn on
d'lchtyol., 1 3 . p. 1 9 Gd ynia

recherches

phreaton.

MIKROPSAMMON, subst. mase. der. du grec
psammos (sable, dune, plage).

mikros
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Terme cree par
D. N. SASSUCHIN, N. M. KABANOV & K. S.
NEISWESTNOVA : K izoutchenii microscopitchescovo naseleniia nanos
nih pescov v rousle reki Oki. Russ. ghidrobiol. Journ. 6, 3-5, pp. 73 et
81, Saratov, 1 927. Reswne alJ.emand „Uber die mikroskopische Pfanzcn
und Tierwelt der Sandflăche der Okaufers bei Murom. Russ. hydrobiol.
Zeitschr. 6, 3-5, pp. 59-81 , Saratov, 1 927. S'applique aux organismcs
microscopiques qui peuplent Ies interstices des depOts alluvionnaire�
sablonneux impregnes d'eau.
Contr. : makropsammon.
NANNOPSAMMON, subst. mase. der du grec nannos
(nain
et
psammos (sable, dune, plage).
Terme cree par D. N. SASSUCHIN, N. M. KABANOV & K. S.
NEIZWESTNOVA : K izoutchenii microscopitcevo naseleniia nanosnih
pescov v roulse reki Oki (Ober die mikroskopische Pflanzen und Tier
welt der Sandflăche der Okaufers bei Murom). Russ. hydrobiol. Zeit
schr. 6, 3-5, p. 18, Saratov, 1 92 7. S'aipplique aux organismes rnicrosco
piques dont Ies dimensions sont encore plus petites que ceux des micro
psammobies.
Contr. : gigantopsammon.

NEOPHREATIQUE, adj. der. du grec neos
(jeune, nouveau) et
(puits, nappe phreatique).
Terme cree par C. MOTAŞ : Sur Ies Acariens phreaitiques leur Dis
tribution geographique, leur Origine. Zool. Anz., 1 68, 7-10, p. 336, 1 962,
pour Ies Hydraoariens et en general pour des animaux qui . habitent
depuis une periode plus recente Jes nappes phreatiques. p. ex. : Ies espe
ces souterraines du genre Feltria sont neophreatiques.
Contr. : paleophreatique M o t a ş 1 962.

phreas

PALEOPHREATIQUE, adj . der. du grec palaios (ancien) et phreas
(puits, nappe phreatique).
Terme introduit par C. MOTAŞ (Acta Mus. maced. scient. natur.,
8, 7 (75), p. 1 50) pour designer Ies animaux qui ont colonise depuis
tres longtemps Ies eaux phreatiques et ont subi des modifications morpho
logiques â la suite de leur adaptation â la vie souterraine.
Ex. : parmi Ies Hydrachnelles Mideopsis fonticola, Phreatohydraca

dus mosticus, Nipponacarus miurai.
Contr. : neophreatique M o t a s 1 962.

PHREATIC (angl.) adj . der. du grec phreas (puits, nappe phreati
que).
Employe par B. W. WHITE : 'Ienninations of Passages in Appala
chian Caves as Eviden� for a Shallow Phreatic Origine. Bull. Nation.

Speleol. Soc., 22, 1, 1 960.

Syn. : du terme phreatique D a u b r e e

1 887.

PHREATICOLE, adj. der. du grec phreas (puits, na.ppe phrea:tique)
et du latin colo-ere (cultiver).
Terme cree par C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transylvanie.
:\:otationes biologicae, 4, 1-3, p. 58, Bucarest 1 946.
Ce terme designe une forme qui habite Ies puits ou nappes phrea
tiques.
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Ex. : Les hydrachnelles des genre Azugofeltria, Ere baxonopsis, Bal 
canohydracarus, Stygohydracarus sont des formes phrea1icoles.
PHOLEOBIE, adj . der. du grec . pholeos (terrier) et bios (vie).

Terme introduit par L. FALCOZ : Contribution â l'etude de la faune
des microcavernes, faune des terriers et des nids, p. 12 Lyon, 1 9 1 4 . (A.
Rey. Imprimeur-Editeur de l'Uni\"ersite), pour designer les animaux
parasites (Hystrichopsylla talpae, Ctenophtalmus assimilis et Hemoga
masus hirsutus ou comrnensaux (Oxypoda vittata, Athela triangulum.
Quedius longicornis, Choleva oblonga, etc . ) trouves dans les terriers de
differents m aanrniferes.
Contr. : pholeoscene F a l c o z, 1 914.
PHOLEOPHILE, adj. der. du grec pholeos (terrier) et philos (ami,
amateur).
Terme introduit par L. FALCOZ : Contribution ă l'etude de la faune
dse microcavernes. faune des terriers et des nids, p. 1 2, Lyon 1914, A.
Rey lmprimeur-Editeur de l'Universite, pour designer les animaux qu'on
observe frequemment dans les microcavernes, mais qui peuvent aussi
se rencontrer ailleurs. F a 1 c o z etend le terme de pholeophile ă l'en
semble des microcavernicoles (op. cit. p. 13).
Syn. : Synoekete ou symphile W a:s m a n n 1 894, Meteque H e s e 1h a u s 1 913, Xenophil, Jnquilin, Commensal, Paracommensal des auteurs.
PHOLEOXENE, adj. der. du -grec pholeâs (terrier) et xenos (etran
ger).
Terme introduit par L. FALCOZ : Contribution ă l'etude de la
faune des microcavernes, faune des terriers et des nids, p. 1 2, Lyon,
1 9 1 4. (A. Rey. lmprimeur-Editeur de l'Universite), pour designer Ies
animaux dont la presence dans Ies terriers est purement accidentelle.
Ex. : T'ous les Carabidae, Trichopterygidae, Curculionidae, parmi les
Coleopteres trouves dans Ies terriers, ainsi que tous les Hymenopteres,
�lyriopodes et la plupart des Arachnoi:des.
PHREATOBIE, adj . der. du grec phreas (puits, nappe phreatique)
et bios (vie).
Terme cree par C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transyivanie.
Notationes biologicae. 4, 1-3, p. 59, Bucarest 1946, pour designer le
animaux que l'on observe seulement <lans les naippes phreatiques et
tout-ă-fait exceptionnellement dans les eaux superlicielles.
Ex. : Parmi les Hydrachnellae, les especes des genres Azugofeltria,

Erebaxonopsis, Bogatia, Balcanohydracarus.
Syn. : euphreatique M o t a s 1 946, hiporeobiont O r g h i d a n 1 955,
psammobie W i s z n i e w s k i 1 932.
Contr. : phreatoxene M o t a s 1 946 et freatoxen O r g h i d a n 1 955,
psammoxene W i s z n i e w s k i 1 932.
PHREATOBIOLOGIE (franc. Phreatobiologie), subst.
fem. aliem.
der. du grec phreas (puits, nappe phreatique) bios (vie), logos (science).

Terme cree par C. MOTAŞ : Ober einige neue phreatische Hydrach
nellae aus Rumănien und liber Phreatobiologie ein neues Kapitel der
Limnologie. Abh. naturw. Ver. Bremen, 35, 1, p. 103, 1957.
Par ce vocable M o t a ş designe la branche nouvelle de la Limno
logie dont la tâche est celle d'etudier au point de vue systematique,
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ecologique, bi ogeographique les h abitans des eaux phreatiques.
PHREATOBIOS subst. mase. du grec phreas (puits. napp? phreati
que) et bios (vie). Terme cree par C. MOTAŞ : Recherches phreatobio
logiques II, e n e:oll. avec E. Ş e r b a n. Intern . .iourn. Sp[!leol., Wei n hei m ,
1 3()5, vo: . 1 , p::: r t. 3. p. 322).
Ce terme designe le monde vivant des nappes phrC:·atiques ay2nt
des rela.t io!'ls, d"une part a\· ec le mon:ie vi\·ant de> eaux courantes epi
gees (hygrobios) et d'autre part avec le monde vivant terrestre (g:!obios).
PHREATOPHILE. adj . dt::·r. du grec phreas (puits. nappe phre2ti
que) et philos (ami, <imateur).
Cc te:-:ne s'applique aux espee:zs ayant un pene:hant accuse pour lu
vie dans le milieu phreatique. mais se trouYant ;:,ussi duns Ies eaux
superficielles.
Ex. : Atractides ellipticus, Pseudotorrenticola rhynchota
sont des
formes phreatiques.
Fut cree par C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transylvanie.
Notationes biologicae, 4, 1-3, p. 59, 1 946.
Syn. : tychophreatique M o t a ş 1946 et hyporheophil O r g h i d a n
1 9;;5_
PHRE ATOPHI LIE. subst. gen. fem. der. du grec phreas (puits, nappe
phreatique) et philos (ami. amateur).
Par ce terme fut designee la ten:!ence qu'ont certaines especes pour
la vie dans les e au x phreatiques.
Ex. : Certaines especes du genre Atractides, parmi Ies Hydrachnelles.
Terme cree p::ir C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transy lvanie.
Notationes biologicae, 4, 1-3, p. 59, 1 946, Bucureşti.
PHREA'I'OPSAMMON, subst mase. der. du grec phreas (puits, nappe
phre2 tique) et psammon (sable, plage, dune).
Terme introduit par M. BACESCO (cf. M. B ă c e s c o & coll. : Les
sables â Corbulomya (Aloidis) maeotica M i I. Base trophique de pre
mier ordre pour Ies poissons de la mer Noire. Trav. Mus. Hist. Natur.
„Gr 1ntipa" l , Bucarest 195î, p. 306.
Il designe par ce tenn e le psammon d'eau do uce ou eupsammon
W i s z n e w s k i 1 94 7.
PIIR E ATOX ENE, adj. der. du grec phrecs (puits, nappe phreatique).
Terme cree par C. MOTAŞ : Acariens phreatico!es de T ransy kan i c .
.Notationes biologicae, 4, 1-3. p. 59, Bucarest 1946) pour designer Ies
animaux qui se rencontrent occasionnellement dans Ies nappes phreati
ques sa.ns y faire souche.
Ex. : P2Tmi les H ydrachnelle s cerbaines especes d'A tractide:; comr:1e
.A.. gibberipalpis, A. nodipalpis ou de Sperchon comm.e p. ex. S. glandu
.

.

•

losus.

PHYTOPSAMMON, subst. mase. der. du grec phyton (plante) et
psammos (sab ie plage, dune).
Terme par lequel J. WISZNIEWSKI : Remarques relati\'cs a:ux
recherches recentes sur le psammon d'eau (x) douce (s). Arch. d'Hydro
biol. et d'lchtyol, 1 3, p. 19, Gdynia, 1 94 7) designe Ies organismes vege
,

taux (algues, bacteries) du psammon.
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Zoopsammon W i s z n i e w s k i , 1 947.
POTAMOPHREATAL, subst. mase. der. du grec potamos (riviere,
fkuve) et phreas (puits, nappe phreatique). Terme cree par Otakar
STERBA : Acta Univ. Palack. Olom. 1 9, 305, 1 965).
Par ce terme cet autcur designe le bi o to pe des nappes phreatiques
Contr.

fluviales.
Syn. de hyporheal S c h w o e r b e l 1 96 1 .
Contr. Lacustrophreatal Sensu Sterba.

POTAMOPHREATON subst. mase. der. du grec potamos (riviere,
fleuve) e t phreas (puits, nappe phreatique).
Terme introduit par O ta ka r STERBA : Acta Univ. Palack. Olom. 1 9,
305, 1 965). L'auteur designe par ce terme la biocenose habitant le bio 
tope potamophreatal, c'cst-ă-dire Ies nappes phreatiques fluviales.
Syn. Freaton (franc. phreaton) M o t a ş 1958.
Contr. Lacustrophreaton sensu S t e r b a ou mieux limnophreato11
s. M o t a ş.
PSAMMIQUE, adj . der du grec psammos (sable, plage, dune) .
Terme emp1'oye par J. WISZNIEWSKI : Remarques sur Ies conditions
de la vie du psammon lacustre. Verhandl. Intern. Ver. Theor. angew.
Limnalogie, 6 , 1, p. 272, Stuttgart 1932, pour designer Ies animaux
vivant dans Ies sabies + humides des plages lacustres, et adopte par
E. ANGELIER (cf. Arch. Zool. exper et gen., 90, 2, p. 63). Le terme est-il
syn. du terme phreatique M o t a ş 1 946.
PSAMMOBIONT, adj. der. du grec psam.mos (sable, plage, dune),
(vie) et to 6n-ontos (l'etre).
Terme crec par J . WISZNIEWSKI : Remarques sur les conditions
de la vie du ps amm o n lacustre. Verhandl. Intern. Ver. Theor. angew.
Limnalogie, 6, 1, p. 272, Stuttgart 1 932, pour designer Ies anirnaux
Ies plus caracteristiques vivan t dans les sables humides des plages, et
qu'on ne rencontre jamais ailleurs. Adopte par E. A n g e I i e r, 1 953,
p. 69.
La distinction faite par E. A n g e I i e r (1953) entre psammobies de
surface et ps0J1nmobies de profondeur (d. Arch. Zool. exper. gen., 90,
2, 1 953) ; distinction admise aussi par S. R u f f o : Problemi relativi allo
studio della fauna interstiziale iporreioa. Boll. Zool. pubbl. d'all Unione
zool. ital., 27, 2, Torin o , 1961 ne peut se soutonir suivant nO'tre a-vis.
D'ailleurs Cl. D e l a m a r e D e b o u t t e v i l l e : Lignees marines ayant
penetre dans Ies eaux souterraines rontinentales. C. R. somm. soc. Bio
geogr. p. 55, 1 957, soutient que la faune des nappes phreatiques profon
des, relativement aippauvrie, peut etre consideree oomme un cas limite.
J'ai sourven t constate la presence d'une m�me espece d'hyd.Nlrcarien
(Ex. : Tartarothyas fonticola) daru; Ies puits et dans Ies sondages phrea
tiques pratiques ou bord des ruisseaux, la ou lanappe phreatique est la
plus proche de la surface. La terme psammobiont est syn. du mot phrea
tobie M o t a ş.
Contr. psammoxene et phreatoxene.
PSAMMOLIT'I'ORAL, subst. gen. mase. der. du grec psammos (sabie,
plage, dune) et littoralis (littoral).

bios

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

276

C. MOTAŞ

Terme lance par STANGENBERG en 1934 pour le milieu aquatique
hypereutrophe des plages. (Cf. M. S t a n g e n b e r g : Psamrnolittoral,
ein extrem eutrophes Wassermedium. A rch, hydrobiol., 8, 1 934, ci te
d"apres J. W i s z n i e w s k i : Remarques relatives aux recherches re
centes sur le psamrnon d'eau (x) douce (s). Arch. d'hydrobiol et d'Jchtyo
lugie. 1 3, p. 35, Gdynia 1 947. Le terme est forme d'un vocable grec et
d'un mot latin. Donc c'est un terme bilingue.
PSAMMON, subst. mase. der. du grec psammos (sable . plage, dune).
Terme introduit par SASSUCHIN (cf. D. N. S a s s u c h i n, N. M.
K a b a n o v et N . S. N e i z w e s t n o v a : Ober die mikroscopiche
Pflanzen-und Tierwelt der Sandflăche des Okaufers bei Murom. Russ.
hydrobiol. Zeitschr., 6, 3-5, Sar3.to v , 1 927, p. 73) pour designer la bio
cenose du sable humide.
PSAMMOPHILE adj. der. du grec psammos (sable , plage, dune) t:: t
philos (ami, amateur).
Terme cree par J. WISZNIEWSKI : Remarques sur Ies conditions
de la vie du psarnmon lacustre. Verhandl. Intern. Ver. Theor. angew.
Limnologie , 6, l , p. 272, Stuttgart 1 932, pour designer les animaux vivant
dans les sables + humides des places lacustres, mais se rencontrant
at:5si ailleurs.
Adopte par E. A n g e 1 i e r : Recherches ecologiques et biogeogra
phiques sur la faune des sabl es submerges. Arch. Zool. exper. gen. 90,
2, 1 953.
Syn du terme phreatophile M o t a ş 1 946.
PSAMMOPHILOIDE, adj . der. du grec psammos (sable, plage dune),
philos (ami, amateur) et oidos (ressemblant).
Terme cree par J. WISZNIEWSKI : Remarques relatives -aiux recher
ches recents sur le psarnmon d'eau (x) dau.ce (s). Arch. d'Hydrobiol. et
d 'lchtyol . , 1 3, p. 9, Gdynia 1 947. Ce terme a la meme signification que
le mot psammophile. Superflu.
PSAMMOPO'I'AMOPHREATAL subst. mase. der. du grec psammos
(sable , plage, dune) potamos (riviere, fleuve) et phreas (puits, nappe
phreatique).
Terme introduit par Otakar ST:E:RBA : Acta Univ. Palack. Olom. 1 9,
305. 1 965). Par c e terme l'auteur designe un biotope special forme par
le systeme lacunaire purement sableux de vallees fluviales. II est a
remarquer que Ies dep6ts alluvionnaires de ces vallees ne sont jamais
formes de sable pur, mais contiennent pour la plupart du gravier et du
cailloutis.
PSAMMOPOTAMOPHREA TISCH (franc. psammopotamophreatique,
angl. psammopotamophreatic) adj. der. des mots grecs psammos (sabl e,
plage. dune), potamos (riviere, fleuve) et phreas (puits, nappe phreatique).
.
Terme introduit par Otia.kar ST filt BA : Acta Univ. Palack. Olom. 19,
305, 1 965) pour designer Ies eaux phreatiques qui imbibent Ies dep6ts
alluvionnaires purement sableux.
PSEUDOTROGLOBIONT, adj. der. du grec pseudos (foux), trogle
(trou. caverne) et bios (vie).
Terme introduit par E. DUDICH : Biologie der Aggpteleker 'I'rop
fenstein-Hăhle „Baradla" in Ungarn. In G. K y r 1 e : Speliiolog. Monogr.,
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1 3, p. 2 1 2, Wien 1 932) pour des animaux qui cherchent dans les grottes
abri, nouriture, y passent la nuit ou l'hiver, mais ne se reproduisent
j amais ou rarement.
Ex. : les papillons Scoliopteryx libatrix, Triphosa dubitata, le mous
tique Culex pipiens etc (formes qui ne se reproduisent pas dans les gro
ttes) et Oxychilus, Clysticus, Meta, Helomyzides, Phorides, Chauves-souris
qui s'y reproduisent.
Syn. de trogloxene R a c o v i t z a 1 907.
PSAMMOXENE, adj. der. du grec
(etranger).

psammos

(sable,

plage,

dune)

xenos

Terme introduit par J. WISZNIEWSKI : Remarques sur Ies condi
tions de la vie du psammon lacustre. Verhandl. Intern. Ver. Theor. angew.
Limnologie, 6, 1 , p. 272, Stuttgrat 1 932, pour -1esigner Ies a:nimaux qui
habitent occasionnellement Ies sables + humides des plages lacustres
et adopte par E. A n g e 1 i e r (cf. Arch. Zool. exper. et gen., 90, 2, p.
67). Le terme psammoxene est syn. de phreatoxene M o t a ş 1 946.
Contr. : psammobiont et phreatobiont.

PSEUDOTROGWFIL, adj . der. du grec pseudos (faux), trogle (trou,
caverne) et philos (arni. amateur).
Terme introduit par I . A. BIRSTEIN & E. V. BORUTZKI : Jizni v
podzemnik vodah (La vie dans Ies eaux souterraines in : V. I. S h a d i n :
J izni presnih vod SSSR (La vie dans Ies eaux douces de l'URSS), 3, p.
693, Akad. Nauk SSSR. Moskva, Leningrad, 1 950.
Contr. : eutroglofil.
PSIFOBIE (err., non psephobie), adj. der. du grec psifos (petite pierre,
cailloutis) et bios (vie).
Ce terme a ete introduit par C. MOTAŞ : Freatobiologia o nouă ra
mură a Limnologiei (La phreatobiologie une nouvelle branche de la
Limnologie), Natura, 1 0, 3, 1958, p. 97 (Communication â la S.S.N.G. le
1 8 octobre 1957). ldentique â phreatobie M o t a ş 1946 et â tychophreati
que M o t a ş 1946. Superflu.
PSIFOPHILE (err, non psephofile), adj. der. du grec psifos (petite
pierre, cailloutis) et philos (ami, aanateur).
Introduit par C. MOT'AŞ : Freatobiologia o nouă ramură a
Limnologiei (La phreatobiologie une nouvelle branche de la Lim
nologie) Natura, 1 0, 3, 1 958, p. 97
(Communication â la S.S.N.G. le
1 8 octobre 1957). ldentiquc â phreatobie M o t a ş 1 946 et â euphreatique
M o t a ş 1946. Superflu ?.
PSIFOXENE (err, non psephoxene), adj . der. du grec psifos (peti t
caillou, cailloutis) et xenos (etranger).
Introduit par C. MOTAŞ : Freatobiologia o nouă ramură a Limno
logiei (La Phreatobiologie une nouvelle branche de la Limnologie) Na
tura, 1 0, 3, 1 958, p. 97 (Communication presentee â la Section de Zoolo
gie de la Societe der Sciences natur. et -1e Geogr. l e 18 octobre (1 957).
Syn de phreatoxene M o t a ş 1946 et de xenophreatique M o t a ş 1 9-16
Superflu ?.
PSYCHROPHILIC, adj . der. du w,ec psuchros (froid) et philos (ami,
amateur).
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Terme employe par T. GISLEN & P. BRINCK : Subterranean Wa
ters on Gotland with special Regard to the Lummelunda Current. Lunds .
Univ. Arsskrift N. F. Avd. 2, 46, 6, Lund, p. 1 1 , 1 950) pou r Ies animam�
aimant le froid.
Ex. : Hermannia scabra, Rhyacophila septentrionalis, Metriocnem.us

hygropetricus, Apatania nmliebris, Apatania zonella dalecarlica.
Contr. : thermophilic.
RHEOPHREATIQUE, adj. der. du grec rheos (courant) et phrec.s
(puits, nappe phreatique).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Zool. Anz., 1 68, 7-10, p. 335. 1962 ,
pour designer les animaux qui ont quitte Ies eaux courantes superficielles
pour peupler Ies eaux phreatiques.
Ex. : certaines especes de Torrenticola, At ractides, Feltria, Aturus,
Kongsbergia, panni Ies Hydrachnelles.
Syn. : lotiphreatique M o t a ş 1962.
Contr. : lenitophreatique M o t a ş 1962.
SPEL�OBOTANIQUE (aliem. Spelaeobotanik), subst. fem. cler. du
grec spelaion (grotte, caverne) et botanon (plante).
'I'erme cree par G. KYRLE : Grundriss der theoretischen Spelaeo
logie. Spelaologische Monographien, I. Wien 1923. Le but de cette bran
che de l,a Biospeologie serait d'etudier Ies plantes cavernicoles.
Si le terme de Speleozoologie, declare A. V a n d e l (Biospeologie,
La Biologie des Animarux Cavemicoles, Paris 1 964, p. 73) „repond â une
incontestable realite il n'est point de meme de la premiere denomina
tion" (Speleobotanique n. C. M.)1 La Speleobotanique n'existe pas. Car,
,

il n'y a point de plantes qui soient vreament propres aux cavernes. Nous
sommes du meme avis.
SPELEOLOGIE, subst. fem. cler. du grec spelaion (grotte, caverne)
et logos.
Terme introduit par le prehistorien E. R i v i e r e ? revue, ? annee.
In litt.
Syn. de Speologie N u s s a c 1892.
SPELEOZOOLOGIE (allem.
Spelaeozoologie) subst. fem. der. du
grec spelaion (grotte, caverne), zoon (animaf) et logos (discours, science).
'I'erme cree pur G. KYRLE : Grundriss der theoretischen Spelaeo
logie. Spelaologische Monographien, I. Wien, 1 923. Par ce mot il com
prend la science qui a le bu t d'etudier le monde animal des cavernes.
Un terme plus court et plus euphonique est celui de speozoologie.
SPEOFIL du grec speos (antre, caverne) et philos (anti, amate'W'),
terme i.ntroduit par C. MOTAŞ (Speologia şi speo1ogii amatori, Natura,
seria Biologie, nr. 3, 1962, p. 88) pour designer Ies amateurs des expb
rations souterraines.
Syn. : cavernophile N o r b e r t C a s t e r e t 1 96 1 .
Contr. : speolog (franc. speologue) ou spelelogue.
SPEOGRAPHIE, adj. der. du grec speos (antre, caverne) et graphein
(ecrire, decrire).
Terme avance par R. JEANNEL : Discours presidentiel. Compte
rendu des seances. Premier Congres International de Speleologie, 1 , p.
1 7, Paris 1 953) syn. de speologie (Speleologie) physique
.
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SPEOLOGIE, subst. fem. der. du grec speos (hypogee
tombe cher.
les Egiptiens, caverne) et logos (science).
Mot introduit par L. de NUSSAC :
Essai de Speologie, Brh·e, 3 ,
1 892) cite d'apres E. G. R a c o v i t z a : Essai sur Ies problemes biospeo
logiques, Arch. Zool. exp. et gen. 4-eme seric, 6, 7, 1 907, p. 3 8 1 , sous
sol.
Syn. : speleologie E. R i v i e r e ? an ? travail ?
SPEOTERAPIA (franc. speotherapie) du grec speos (antre, cavern·e)
et therapeuein (soigner).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Speologia în R. P. Română, r..ro 
bleme, perspective. realizări, Natura, nr. 4, 1 960, pag. 14 (La Speologie en
la Republique Populaire Rownaine, problemes, perspectives, realisations)
se rapporte aux effets bienfaisants qui ont l'air ou l'eau radioactifs de
certaines grottes dans Ies maladies comme l'asthme, le rhume cronique,
maladies de coeur).
SPEOTURISM (franc. Speotourisme), subst. gen. neutre (en rouma
in) cler. du grec speos (antre, caverne) e t turism, (franc. tourisme cler. de
l'angl. tourism).
Terme cree par C. MOTAŞ : Speologia în R. P. Română. probleme.
perspective, realizări. La Speologie en Roumaine problernes, perspectives.
realisation - Natura, nr. 4, 1 960, p. 14. La S peologia in Romania Ras
segna Speleologica Italiana 1 3, 2, p. 1 6 , Como, 1 96 1 ).
Le terme tourisme et derives se trouvent dans I o n C o d r u D r ă
g u ş a n u „Peregrinul transilvan" (La Pelerin transilvain), livre dont
la premiere edition, paru en 1 8 1 5, etant trop latinisante, fut refaite en
style contemporain par N.I o r g a (1 9 1 0). Dans l'edition soignee par
R o m u 1 M u n t e a n u (E.S.P.L.A. Bucarest nr. 408), Ies mots introduits
par I o n C o d r u D r ă g u ş a n u sont : turist (touriste franc.) (p. 57),
touriste anglais (1 58), opul turistic (volume touristique) (p. 241), descrip
tions touristiques (p. 1 74).
STYGOBIONT, subst. mase. der. du grec styx (fleuve des Enfers)
bios (vie) et on-ontos (l'etre).
Terme cree par A. THIENEMANN : Die Binnengewăsser Mitteleuro
pas, eine limnologische Einflihrung, in Die BinnengewăsseT, Einzeldars
tellungen aus der Limnologie und ihren Nachbargebieten, von A u g u s t
T h i e n e m a n n, unter Mitwirkung von Dr. E i n a r N a u m a n n
(Lund), 1 , 1 925, p. 31-32, pour designer les animaux caracteristiques
du milieu souteniain qui ne se trouvent que fort rarement dans d'autre
endroit similaire. Terme idcntique â celui de troglobiont S c h i n e r
1 854.
STYGOPHIL, adj . cler. du grec Styx (fleuve des Enfers) et philos
(ami, amateur).
Terme cree par A. THIENEMANN : Die Binnengewăsser Mitteleuro
pas. eine limnologische Einflihrung. in Die Binnengewăsser, Einzeldars
tellungen aus der Limnologie und ihren Nachbargebieten, von A u g u s t
T h i e n e m a n n, unter Mitwirkung von Dr. E i n a r N a u m a n n
pour designer Ies animaux qui trouvent des conditions favorables dans le
milieu souterrain, mais peuvent se trouver aussi ă I exterieur. Terme iden
tique ă celui de troglophil S c h i n e r 1 854.
=
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STYGOXEN, adj. der. du grec Styx (fleuve des Enfers) et xenos
(etranger).
Terme cree par A. THIENEMANN : Die Binnengewăsser Mittcleuro
pas. eine limnologische Einfilhrung, in Die Binnengewăsser, Einzeldars
tellungen aus der Limnologie und ihren Nachoargebieten, von A u g u s t
T h i e n e m a n n, unter Mitwirkung von Dr. E i n a r N a u m a n n
pour des animaux etrangers au milieu souterrain, hotes de celui-ci, mais
qui se trovent habituellement au dehors. Terme identique a celui de
trogloxene R a c o v i t z a 1907.
SUBFREATOFILO (franc, sous-phreatophile) adj. der. du latin sub
(sous) et du grec phreas (puits, nappe phreatique) et philos (ami, amateur).
Terme cree par S. RUFFO : Problemi relativi allo studio della fauna in
terstiziale iporreica. Bollet. di zool. public. dall'Unione zoolog. ital., 28,
2, Torino 1 9 6 1 , pour designer toute une categorie d'Insectes (Ephemeres,
Plecopteres, Dipteres, Coleopteres) qui dans leur stade de developpement
pre-imagina! ont un degre d'electivite pour le milieu phreatique plus
bas que les phreatophiles proprement dites.
SUBTROGLOFILO, adj . der. du latin sub (sous) et du grec trogle
(trou, caverne) et philos (ami, amateur).
Terme introduit par M. PAVAN : Considerazioni sui concetti di tro
globia, troglofilo e troglosseno. Le Grotte d'Italia, ser. 2, 5, 1 944, p.
35-4 1) pour des animaux qui rnalgre leur electivite pour le milieu ca
vernicole n'y se reproduisent pas .
THALASSOPHR:E:ATIQUE, adj . der. du grec thalassa (mer) et
phreas. (puits, nappe phreatique).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Sur Ies Acariens phreatiques, leur
distribution geographique, leur origine. Zool. Anz., 1 68, 7-1 0, p. 335,
1962, pour des animaux d'origine marine qui habitent les nappes phrea
tiques.
Ex. : les Microcharon, Ies Microparasellus, Ies Microcerberus, Ies
Ingolfiella, Ies Bathynella, Ies Porohalacarides sont thalassophreatiques.
Contr. limnophreatiques M o t a ş 1962.
TROGLOBIENISATION, subst. fem. der.- <lu grec trogle (caverne) ,
bios (vie). Vocable cree par Hajime TORU : A Consideration of the Dis
tribution of Some Troglobionts of Japonese Carves. Japan. Journ. Zool.
12, 4, p. 576,rnarsh 1 960.
Ce mot est applique par l'auteur japonais ă l'a'.iaptation des ani
maux ă la vie cavernicole. 11 exprime le degre d'adaptation de ceux-ci
ă la vie souterraine (Grade of troblobienisation, p. 576 A consider. of
Distrib. of Some Troglob. I).
'I'ROGLOBIONT, adj. aliem. derive du grec trogle (trou, caverne)
et bios (vie), ân-ontos (l'etre).
Terme introduit par SCHINER : Fauna der Adelsberger-Lueger und
Magdalenen - Grotte, in : Din Grotten und Hohlen von Adelsberg, 1 854
40 pag.) pour designer Ies animaux qui vivent exclusivernent dans Ies
grottes.
Syn. : Troglobiontic G i s 1 e n & B r i n c k 1 950, troglobit G 1 e n
n i e 1 946.
Contr. : Trogloxene R a c o v i t z a 1 907.
·
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TROGLOBIONTISATION, subst.

bios (vie).

28 1

fem. der. du grec trogle (caverne)

Ce terme est cree par M. UENO : Rikusui Seibutsugaku G3.iron
(Fundamentals of Limnology) Yâkendâ Co. Tokyo 1935, cite d'apres
H a j i m e T o r i i : A consideration of the Distribution of Some Troglo
bion ts of Japanese Caves III. Japan. Journ. Zoology, 1 3 , 2, p. 423.
Syn. : troglobiontization H a j i m e S. T o r i i 1 960.
TROGLOBISATION, subst. fem. der. du grec trogle (trou, caverne).
Introduit par C. MOTAŞ.
C'est un terme plus simple et plus euphonique que ceux de Tro
globiontization U e n o 1 935, Troglobienisation T o r i i 1 960.
Cf. C. M o t a s : Procede des sondages phreatiques, division du
domaine sou terrain, clasification ecologique des animaux souterra! ns. Le
Psammon. Acta Musei, maced. scient . natur., 8, 7 (75) p. 145, Skopje,
1 962.
TROGLOBIT (angl .) adj. der. du grec trogle (trou, caverne) et bios
(vie).
'I'erme employe par E. A. GLENNIE : Cave research group. Cave
Fauna Publication nr. 1 (part. 1). The H. Bombay Natur. Hist. Soc. 46,
p. 1-1 6, 1 946.
TROGLOBIONTIC, adj. der du grec trogle (trou) bios (vie) on-ontos
(l'etre).
Terme employe par Torsten GISLEN and Per BRINCK : Subter
ranean Waters on Gotland with special Regard to the Lummelunda
Current. II Environmental Conditions, Plant and Animal Life, Immi
gration Problems. Lund.s Universitet Arsskrift, N.F. Avd. 2, 46, 6, p. 1 1 .
Kungl. Fysiografiska Sălleskapets Handlingar, N . F. 6 1 , 6 , Lund, 1 950,
pour designer Ies fonnes qui 111.e se rencontrent que dans Ies grottes et
extremement rare au dehors.
Contr. : trogloxenic.
TROGLOFILIC, adj. der. du grec trogl e (trou) et philos (ami, ama
teur).
Terme employe par Torsten GISLEN and Per BRINCK : Subter
ranean Waters on Gotland with special Regard
to the Lummelunda
Current. II Environmental Con:litions, Plant and Animal Life, Immi
gration Problems Lunds Universitet Arsskrift, N.F. Avd. 2, 46, 6, p. 1 1 .
Kimgl. Fysiografiska Săllskopets Handlingar, N . F . 6 1 , 6 , lJund 1 950.
Ex. : Planaria torva, Dendrocoelum lacteum, Cyclops viridis, Asel
·

lus aquaticus, Limonia nubeculosa, Meta merianae, M. menardi.
'I'ROGLOPHIL, adj. derive du grec trogle (trou, caverne) et philos

(ami. amateur) .
Terme introduit par SCHINER : Fauna der Adelsberger - Lueger
und Magdalenen - Grotte, in : S c h m i d t - Die Grotten und Hohlen
von Adelsberg, 1 854, 40 pag., pour designer Ies animaux qui vivent dans
les krottes, mais peuvent se trouver aussi ă l'exterieur. Terme adopte
par la majorite des auteurs.
TROGLOXENE, adj. der. du grec trogle (trou, caverne) et xenos
(etranger).
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Mot cree par E. G. RACOVITZA : Essai sur Ies problemes biospeo
logiques. Arch. Zool. exper. gen. 4-e ser. 6, 7, 1 907, pour designer Ies
animaux qui se trouvent OCC.'a.Sion nellement dans Ies grottes ou peuvent
se reproduire. J e a n n e 1 (Faune cavernicole de France. Encycl. ento
mol., 7, 1 926, p. 334) divise le groupe des trogloxenes en : reguliers,
irreguliers et accidentels.
Contr. Troglobie R a c o v i t z a 1 907, Troglobiont S c h i n e r 1 854.
TYCHOCAVAL, adj. der. du grec tukhe (hazard) et du latin cavea
(caverne, antre).
Terme introduit par R. HESSE : 'I'iergeographie auf okologische
Grundlage, p. 358, Jerua 1 924, pour des animaux qui ont une certaine
electivite pour la vie cavernicole, mais se trouvent aussi dans Ies eaux
superficielles. klentique ă trogloxene R a c o v i t z a 1 907.
TYCHOPHREATIQUE, adj. der du grec tukhe (hazard) et phreas
(puits, nappe phreatique).
Terme introduit par C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transyl
vanie. Notationes biologicae, 4, 1-3, p. 59, Bucarest 1 946, pour des ani
maux qui montrent un certain penchant pour la vie dans le milieu phrea
tique, mais qui vivent au dehors aussi, c'est-ă-dire dans Ies eaux super
ficielles.
Ex. : certaines
especes du genre
Atractides, Aturus karama.ni,
Kongsbergia ruttneri, etc.
Syn. de phreatophile M o t a s 1 946. Superflu.
TYCHOHYPORHEOXEN, adj . der. du grec tukhe (hazard), hupo
(sous), rheos (courant), xenos (etranger).
Terme cree par J. SCHWOERBEL :
Subterrane
Wassennilben
(Hydrachnellae und Thrombididae) aus den Alpen. Zool . Anz., 168, 7-10,
p. 300, 1 962. S'applique aux formes se rencontrant sporadiquement et
accidentellement dans Ies eaux souterraines. Mais qui par contre se
trouvent habitucllement et en grande abondance dans les cours d'eau
superficiels. Ex. : Atractides gibberipalpis, Atractides nodipalpis nodi
palpis, Atractides nodipalpis robustus, Aturus natangensis. Le terme
parait etre identique au terme tychostygoxen S z a 1 a y 1 949.
TYCHOTROGLOFIL (franc.
tychotroglophile), adj . der. du grec
tukhe (hazard), trogle (trou, caverne) et philos (ami).
Terme intrcrluit par I. A. BIRSTEIN & E. V. BORUTZI : Jizni v
podzemnih vodah (La vie dans Ies eaux souterraines in : V. I. S h a d i n :
Jimi presnih vod SSSR) La vie dans Ies eaux douces de !'U RSS, 3, p.
693. Ak.ad. Nauk. SSSR, Moskova, Leningrad 1 950) pour certains ani
maux qui penetrent par hazard dans Ies eaux souterraines.
Syn. ă Tychostygoxen S z a 1 a y 1 940.
XENOCAVAL, adj. der. du grec xenos (etranger) et du latin cavea
(caverne, antre).
Terme introduit par R. HESSE : 'I'iergeographie auf
okologische
Grundlage, p. 559, Jena 1 924, pour Ies h6tes aiccidentels des grottes.
Syn. du terme trogloxene R a c o v i t z a 1 907.
XENOPHREATIQUE, adj. der. du grec xenos (etranger) et phreas
(puits, nappe phreatique).
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Terme introduit par C. MOTAŞ : Acariens phreaticoles de Transyl
vanie, Notationes biologicae, 4, 1-3, p. 59, pour designer les hâtes ocoa
sionnels des nappes phreatiques ou ils ne font pas souche.
Ex. : Certains Hydrachnelles comrne Sperchon glandulosus, Atrac

tides gibberipalpis, Atractides nodipalpis,

etc.

ZOOPSAMMON, subst. mase. der. du grec zoon (animal) et psammon
(sable, dune, plage).
Terme introduit par J. WISZNIEWSKI : Remarques relatives aux
recherches recentes sur le psammon d'eau (x) douce {s). Arch. d'Hydro
biol. et d'Ichtyol., 13, p. 8 et 9, Gdynia 1 947, pour designer Ies animaux
vivant dans Ies sables humides des plages lacustres.
Contr. : Phytopsammon W i s z n i e w s k i 1 947.
TERMENI

SPEOLOGI C I , PHREATOBIOLOGICI ŞI BIOSPEOLOGICI
GLOSARUL INTERNAŢIONAL DE TERMENI CRITICI

PENTRU

Rezumat

Din iniţiativa profesorilor B. Conde (Nancy), CI. Delamare Deboutteville (Paris)
şi Rene Ginet (Lyon) s-a luat hotărirea alcătuirii unui Glosar care să cuprindă
termenii de Speologie, Biospeologie şi Phreatobiologie. In acest scop iniţiatorii aces
tui Glosar s-au adresat şi prof. C. Motaş. Dind curs acestei amabile invitaţii, prof .
C. Motaş a alcătuit fişele termenilor publicaţi mai sus.
.

: Prof. dr. C. Motaş
Bd. dr. G. Marinescu
nr. 29 ; 76248 Bucureşti.

Adresa autorului
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CATALOGUL OUALOR DE PASARI
DIN COLECŢIA LADISLAU KALABER
LADISLA U KALABf:.R
„Ouăle din cuib pot fi a lbastre, a l be,
pătate, mici, mari, ovale sau eliptice,
dar fiecare dintre ele include în sine
continuarea vieţii ; lor le putem mul
ţumi la fiecare primăvară
cintecul
prevestitor înmuguririi".

(Schmidt)

Dezvoltarea rapidă a biologiei in secolul XX conform ideologiei eti
cii caracteristice epocii noastre, cit şi mişcarea cultural-ştiinţifică socia
iistă din ţara noastră pretinde de 1'a cercetător creaţii tot mai bune şi
numeroase, ca să ia parte activă în dezvoltarea tot mai Nl!pidă a unei ra
muri ştiinţifice.
Dezvoltarea ornitologiei, scăderea permanentă a numărului păsărilor,
intervenţiile în echilibrul naturii şi în interesul ocrotirii n aturii atît în
ţară, cit şi peste hotare, precum şi apariţia lucrărilor oologice în Europa
(N o 1 1, 1967 ; V e r h e y e n, 1 9 67 ; G o t z m a n-J a b 1 o n s z k i, 1972 ;
H o e h e r, 1 972 ; C o 1 i n-H a r r i s o n, 1 975 ; M a k a t s c h, 1 975, etc.},
pretind de la biologi activi comunicări despre datele activităţii şi colec
ţiile lor. Aceasta este o îndatorire faţă de colegi, faţă de societate-a mul
tilateral dezvoltată, bazată pe etica ştiinţifică, socialistă.
Oologul modem nu se poate limita la colecţionarea şi determina�ea
ouălor, munca lui trebuie să cuprindă şi biologia păsărilor. Oologul tre
buie să fie în primul rînd ornitolog, un bun cunoscător al păsărilor.
Acest catalog are menirea să prezinte activitatea de mai mult de
zece ani a autorului . Publicarea datelor despre această colecţie face ac
cesibilă colecţia pentru cei care cercetează Îil1 acest domeniu.
Activitatea de colecţionare a fost începută în 1 965, din slăbiciunea
faţă de natură, faţă de păsări, de ouăle şi puii lor. De la bun început am
lucrat conform cerinţelor oologiei moderne. Indrumările iniţ:ale am primit
de la oologul prof. dr. N e m e t h M a r t o n din Pecs.
Experienţa dumnealui a fost de mare ajutor ; şi legăturile cu orni
tologii din tntreaga Europă le-am putut face cu ajutorul lui. De la prof.
dr. N e m e t h M a r t o n am învăţat precizia, şi am înţeles că oologia
nu constă din colecţionarea ouălor, ci este o cercetarea ştiinţifică. Datorită
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concursului său am putut să particip la prima mea expediţie internaţio
nală ornitologică (K a 1 a b e r, 1 9 7 1
Sibiu).
Colecţia cuprin de în mare majoritate material din ţară, dar şi ponte
din alte ţări europene. O bună parte şi din aceste ponte sint de la specii
care cuibăresc şi la noi :Larus argentatus, Haematopus ostralegus, Limosa
-

l imosa, Numenius arquata, Otis tarda, Aythya ferina, Falco peregrinus
e tc . . însă numărul mic al populaţiei, raritatea speciei n-a indicat colec

tarea lor în ţară. Procurarea materialului indigen a avut loc îndeosebi în
regiunile oraşelor Reghin şi Tg. Secuiesc, dar şi în Delta Dunării, Dobro
gea. Bazinul Gheorghieni, Cheile Turzii, etc. Din străinătate posed ma
terial oologic din Macedon!a (R. S. F. Iugoslavia). Lacurile Mazuriene
(R. P. Polonă), Cîmpia Panonă (R. P. Ungară) şi Zwin (Belgia). Materia
lul existent în 990/o conţine specii cuibătoare in �ară. 960/o din material
a fost colecţionat de autor, şi numai 40/o provine din alte colecţii.
Pontele speciilor, oare cuibăresc pe sol au fost adunate în timpul
cositului ierbii, fiind sortite pieirii. In asemenea cazuri în totdeauna
i-am recompensat pe cel care a găsit ponta. Ouăle speciilor răpitoare şi
ale păsărilor cîntătoare adunate - în mare majorita.te - provin din
ponte abandonate sau neeclozate din anumite motive, necunoscute. Unele
corvide din punct de vedere vînătoresc se pot vina în orice perioadă a
anului, neconstituind nki o problemă. La speciile acvatice s-au găsit
multe cuiburi abandonate şi neeclozate din cauza revărsărilor apei.
Mare parte din material a fost colecţioniat intre anii 1 967-1 970,
(prima pcrio:.dă a activităţii mele ornitologice), după care au fost adu
nate rumai cuiburile abandonate. Aşa de exemplu în 1 975 colecţia s�a
imbogăţit doar cu 25 de ponte
Metoda de lucru a fost şi este cea indicată de dr. N e m e t h, tlr.
M a k a t s c h. dr. H o r v â t h şi M a x S c h o n w e t t e r. Jurnalul colec
ţiei cuprinde date rmănunţite despre locul, dimensiunile, compoziţia con
s trucţiei cuiburilor :
- lo:-ul eX!act şi mediul înconjurător al cuibului, particularităţi geo
logice, geografice, botanice ;
- altitudinea faţă de nivelul mării, direcţia înclinaţiei pantei, di
recţia vintului, precipitaţii ;
- fixarea distanţei cuibului faţă de riu, izvor, margine de pădure,
-:irum şi aşezări om€1:neşti ;
- temperatura medie din ziua respectivă ;
- raportul cuibului faţă de alte specii frecvente locului ; nwnărul
cuiburilor dacă avem de a face cu colonii ; stadiul de avansare al clo
citului ;
comportarea păsării clocitoare ;
- clocire complimentară ;
- dimensiunile, forma şi culoarea ouălelor ;
- J.a al cîtelea ou s-a început clocitul ;
în cazul cuiburilor din scorburi : dimensiunile
burii ;

şi

forma

scor-

denumirea speciei lemnoase purtător de cuib ; înălţimea cuibului
de sol ; şi a cita oară este renovat cuibul.
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Transportul ouălor colectate pe teren se face în cutii speciale. Pre
pararea ouălor colectate se face conform st.asului internaţional printr-un
singur orificiu de dimensiunea stabilită de către marele oolog A 1 e x a n
der Bau :
orificiu de 1 mm 0 pînă la mărimea ouălor de Lanius excubitor ;
orificiu de 2 mm 0 pînă la mărimea ouălor de Corvus cornb:
orificiu de 3 mm 0 pînă la mărimea ouălor de Buteo buteo
orificiu de 4 mm 0 lla ouăle cele mai mari.
In funcţie de stadiul evoluat al clocirii ouălor interiorul lor se clă
teşte cu apă distilată după extiragerea conţinutului, iar la cele cu embrion
moale sau embrion osos. cit şi la ouăle cu pui interiorul se tratează cu
soluţii de KOH, NaOH şi formaldehidă de diferite concentraţii. Cite odată
ia exemplare rare. valoroase se foloseşte metoda putrefacţiei. La sfîrşitul
preparării toate tipurile de ouă sînt spălate şi dezinfectate cu soluţie
de Hg. bichloratum corossivum 1 %0•
Fiecare pontă din colec:ţie este pusă în cutiuţă de carton şi aşezată
in sertarele unui dulap special. Dulapul are un sistem de izolare faţă de
exterior, se închide ermetic, cu scopul de a proteja ouăle de lwnină,
praf şi spargere.
Fiecare cutiuţă pe lingă pontă conţine şi o fişă, pe care sînt trecute
următoarele : denumirea speciei. locul şi data colecţionării, numărul
de inventar, numărul ouălor din pontă cit şi stadiul de clocire. Numărul
de inventar cit şi numărul ouălor sînt trecute cu tuş pe ou lingă orificiu.
Pontele primite din alte colecţii au şi fişa iniţială din colecţia respecth·ă.
Colecţia pe lingă pontele complete conţine şi exemplare crăpate.
sparte, sau bucăţi de coajă rămase după eclozarea puilor. Acest material
este folosit la determinarea compoziţiei chimice a învelişului calearos
(coajă) (K a 1 a b e r, 1 9 74, Oradea), cit şi la elucidarea prezenţei DDT-ului
şi al tor substanţe organoclorice în învelişul co}oaros. (dr. H a m a r,
P o 1 i z u. K a l a b e r - manuscris. sub tipar)
La sistematizarea colecţiei m-am folosit de experienţele obţinute după conspectarea materialului identic - la următoarele muzee din
ţară : „Gr. Antipa" Bucureşti, '.fara Crişurilor Oradea, Muzeul Bacău,
Muzeul ,.Deltei Dunării" Tulcea şi Muzeul Tg. Mureş. Tot cu scopul de
schimb de experienţă am vizitat muzeele din Amsterdam, Brugge. Bru
xelles, Budapesta. Frankfurt in Mein, Kosice, Pecs, Skopje, Szeged,
Viena şi Warszawa precum şi Chişinău.
In timp de zece ani de activitate am publicat peste douăzeci de lu
crări în legătură cu materialul existent, (vezi bibliografia la K a 1 a b e r
1 9 70-1 975) în colecţie.
La întocmirea acestui catalog m-am folosit de l ucrările autorilor
menţionaţi şi în bibliogradle. (vezi bibliografia).
Numărul curent, înseamnă toto·fată şi numărul speciilor existente
în colecţie.
Materialul oologic l-am primit (ori sub formă de cadou, ori sub for
mă de schimb) de la următorii oologi : dr. S t e f a n D a n k o (Cehoslo
vacia) ; dr. ing. P a u 1 S c h m i d t (R. S. F. Iugoslavia) şi C s e r e s n y e s
S z i 1 â r d, dr. N â n d o r H o m o n n a y,
dr. M â r t o n N e m e t h,
L â s z 1 6 P o v â z s a y. dr. J e n 6 R a d e c z k y (Ungaria).
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Enumerarea speciilor a fost făcută după : „Nome nclatorul păsărilor
din România" (C ă t u n e a n u et colab. 1 972).
In pri mul rind este enumerat materialul colectat în ţară, şi apoi, în
odinea al fabetică, pontele colectate î n diferite ţări europene.
Colecţia totalizează 4 1 3 ponte şi 2009 ouă repartizaJte pe 1 4 ordine,
2 suboPiine, 42 familii şi 1 1 6 specii.
Pentru înţelegerea lucrării am folosit următoarele prescurtări :
Nr. P/O
numărul pontelor / numărul ouălor
P.
ou proaspăt
PR.
ou cu pielită roşie
EM.
ou cu embrion moale
ou cu embrion osos
EO.
ou cu pui
PUI
NF.
ou nefecundat (clocit)
Nr. I.
numărul inventar.
=
=�

=

=

Harta cu terenurile cercetate în ţc:ră.
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Harta cu terenurile cercetate în Europa.
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în

sertare.
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Ord. PODICIPEDIFORMES .
Fam. Podicipedidae
l. Podiceps rufficollis (Pall.) 1764
Ungaria
Sumony
13.VI.1960

Fillopszallăs

25.V.1969

=

Nr. I. 241
EM.

Nr. I. 177
EM.

2. Podiceps nigricollis C. L. Brehm 1831
Ungaria
FillOpszăllâs

15.VI.1966

37,0
38,2
36,5
36,8
35,7

X
X
X
X
X

26,0 mm
26,0 mm
25,8 mm
26,0 mm
25,4 mm
=

Nr. I . 242
PUI

3. Podiceps cristatus L. 1758
Iugoslavia
Osijek. Obeska Bara.

Nr. P/0
2/10
Corcodel mi c
35,7 X 25,6 mm
35,7 X 25,7 mm
37,5 x · 21,0 mm
37,1 X' 25,7 mm
35,4 X 25,2 mm

Nr. P/0
1/5
Corcodel gît-negru
43,5 X 29,0 mm
42,0 X 29,0 mm
39,5 X 29,8 mm
43,5 X 29,2 mm
42,3 X 29,3 mm
=

1950

Nr. I. 362

Ungaria
Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 243
EO.

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 210

Ord. CICONIIFORMES
Fall'l. Ardeidae
4. l:robrychus minutus L. 1766
Ungaria
31.V.1969
Balatonlelle

5. Ardea purpurea L. 1766

Nr. P/0
3/9
Corcodel mare
50,5 x 35,6 mm
49,0 X 35,0 mm
50,4 � 35,l mm

56,5 X 38,5 mm
54,7 X 37,0 mm
55,6 X 37,0 mm

52,0 X 36,5 mm
52,0 X 35,4 mm
54,0 X 34,5 mm
Nr. P/0

=

8/34

Nr. I. 209
P.

36,8
35,0
34,0
33,9
34,0

Stîrc pitic
X 25,6 mm
X 26,0 mm
x 26,0 mm
X 26,0 mm
X 25, 7 mm

Nr. I.
PR.

56,0
52,5
52,6
53,2

X
x
x
X

Ungaria
Szaporca. Drava.

21.V.1969

Szaporca. Drava.

21.V.1969

Nr. I. 157
PR.

50,5
50,5
53,5
52,2

Szaporca. Drava.

2 1.V.1969

Nr. I. 155
EM .

57,5
56,0
5 1 ,0
54,0
53,2

156
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Stîrc roşu
40,6 mm
40,0 mm
40,5 mm
40,3 mm

X
X
X
X
X
X
X
X
X

39,8 mm
40,0 mm
40,0 mm
39,0 mm
40,7 mm
41,0 mm
39,0 mm
41,0 mm
4 1 ,7 mm
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Fiilopszâllăs

25.V.1969

Nr. I. 181
EM.

56,0
58,3
56,7
56,5

FiilBpszâllâs

25.V.1969

Nr. I. 178
P.

58,5
56,2
60,1
57,0

X
X
X
X

Fill!Sp.szâllăs

25.V.1969

Nr. I. 180
EM.

53,6
56,0
53,2
54,4

Fiil!Spszallâs

25.V. 1969

Nr. I. 179
EM.

54,3
57,0
53,0
56,5

Fam. Ciconiidae
6. Ciconia ciconia L. 1758
România
Mărtineni. Jud. Covasna
2.V.1970

X
X
X
x

39,2 mm
40,0 mm
40,0 mm
41,0 mm
mm

40,0
40,4
40,2
41,0

mm
mm
mm

X
X
X
X

40,3
41,0
40,0
38,7

mm
mm
mm
mm

X
X
X
X

40,5
40,5
41,4
40,8

mm

mm

mm
mm

Nr. I. 271
P., EM.

Nr. P/O = 1/4
Barză albă
73,6 X 53,2 mm
70,0 X 52,2 mm
72,5 X 52,0 mm
75,3 X 53,l mm

Nr. I. 438
P., EO

9/76
Nr. P/0
Gîscă-de-vară
85,0 X 57,5 mm
87,7 X 60,2 mm
86,0 X 60,0 mm
85,2 X 59,2 mm

Ord. ANSERIFORMES
Fam. Anatidae
7. Anser anser Swinhoe 1871
Belgia
Knokke-Heist. Zwin.
ll.IV.1974
Ungaria
Dlnnyes.

13.IV.1958

8. Cygnus olor Gm. 1789
România
„6 Martie". Razelm
Jud. Tulcea
26.V.1972
9. Anas platyrhynchos L. 1758
RomAnia
Carabrun-ghiol Razelm.
Jud. Tulcea
29.IV.1970

=

Nr. I. 361
EM.

Nr. I. 402
EM.

Nr. I. 270
P.

86,6
83,7
83,4
85,6

X
X
X
X

Lebădă
1 16,4 X
1 15,2 X
115,4 X
1 15,0 X
55,5
57,0
56,5
55,6
55,5
56,7
56,5
57,9
55,7
57,0
54,0
56,0
54,5
56,2
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57,3
57,0
56,8
56,0

mm
mm
mm
mm

cucuiată
74,2 mm
71,2 mm
75,0 mm
73,4 mm

Raţă mare
41,l mm
41,6 mm
41,0 mm
40,5 mm
41,0 mm
42,0 mm
41,1 mm
4 1 .0 mm
41.0 mm.
41,0 mm
4 1 ,4 mm
X 41,5 mm
X 42,0 mm
X 41,6 mm

X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
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Carabrun-ghiol Razelm.

Jud Tulcea

29.IV.1970

Nr. I. 269

P.

10. A11th11a ferina L. 1758

Ungaria
Balatonlelle

31.V.1969

59,7
56,5
58,0
57,7
55,7
57,5
59,8
57,7
55,0

3 1.V.1969

41,3 mm
42,0 mm
39,0 mm
39,4 mm
41,2 mm
40,0 mm
40,8 mm
39,4 mm
38,8 mm

Raţă cap-castaniu
Nr. I. 208

59,4
59,5
59,4
62,2
60,4
59,4
59,3
58,4
59,3
58,l

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nr. I. 213
P.

47,7
5 1 ,2
47,3
52,5
47,8
51,5
46,4
52,6

X
X
x
X
X
X
x
X

PR.

45,0 mm
42,6 mm
45,2 mm
43,0 mm
44, 1 mm
44,4 mm
45,5 mm
45,4 mm
43,l mm
44,8 mm

Raţă roşie

11. A11th11a n11roca Gilldenst. 1770

Ungaria
Balatonlelle

X
X
X
x
X
X
X
X
X

36,l mm
38,1 mm
35,6 mm
38,0 mm
37, l mm
37,2 mm
37,5 mm
37,0 mm

48,5 X 36,6

Balatonlelle

24.V. 1971

Nr. I. 486
P.

mm

46,5 X 36,0

mm

50,8 X 37 ,4

m:n

49,5 x 39,l

49,6 X 39,0

50,8 X 38,2

mm

mm

mm

51,2 X 37,6 mm
50,2 X 37,6 mm

51,6 X 37,8

50,8 X 38, 1

Balatonlelle

31 .V.1969

Nr. I. 2 1 4
PR.

50,0 X 37,0
49,0 X 37,7
49,4 X 36,5
49,7 X 37,2

49,5 X 37,5
48,4 X 36,5

48,3 X 37,0

mm

man

mm

mm

mm

mm
mm

mm
mm

50,0 X 37,0
50,0 X 37,0

mm

46,7 X 36,0
50,1 X 37,0

mm

49,7 X 36,6
50,2 X 37,2

mm
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Ord. FALCONIFORMES
Nr. P/O

10/24

Farn. Accipitridae
12. Pernis apivorus L. 1758
RomAnia
Reghin. Hedelul-mare
Jud. Mureş
25.V.1972

Nr. I. 400
P.

53,3 X 44,5 mm
56,0 X 44,2 mm

13. Milvus migrans Bodd. 1783
Ungaria
l.V.1963
Drava-Szabolcs

Nr. I. 255
PR.

Gaie neagră
52,2 X 42,0 mm
51,0 X 43,5 mm

14. Accipiter gentili& L. 1758
România
Breaza. Dobron
Jud. Mureş
10.IV.1972

Viespar

Nr. I. 388
NF.

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

28.IV.1 973

Nr. I. 4 1 7
NF.

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

7.VI.1975

Nr. I. 474
NF.

15. Butea butea L. 1758
Rom4nia
Breaza. Dobron
Jud. Mureş
10.IV.1972
Breaza. Dobron
Jud. Mureş

l.V.1971

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

4.V.1969

Nr. I. 389
EO.
Nr. I. 358

PUI.

Nr. I . 139

PR.

Nr. I. 250

PUI.

Fam. Falconidae
18. Falco peregrinu& Tunst. 1771
Iugoslavia
Macedonia. Bagaslavec
15.IV.1970

19. Falco tfnnunculw L. 1758
România
Reghin. Frlctu
6.V.1967
Jud. Mureş

Reghin. Frictu
Jad. Mureş

20.V.1967

Uliu porumbar
57,2 X 43,6 mm
56,8 X 43, 7 rrun
55,0 X 42,8 mm
59,0 X 44,5 man
58,6 X 46,5 mm
58,5 X 44,2 rrun

55,3 x 43,0 mm
Şorecar corn.un

16. Aquila pomarina C. L. Brehm 1831
România
Nr. I. 134
Breaza. Dobron
PR.
Jud. Mureş
28.IV.1969
17. Circu& aeruginosus L. 1758
Ungaria
l.V.1952
Tiiskespuszta

=

53,2 X 43,5 mm
53,7 X 43,5 mm
54,1 X 44,2 mm
54,5 X 43,6 mm

57,0 X 44,5 mm
55,0 X 42,5 mm
55,4 X 42,6 mm
Acvilă ţipătoare mică
58,0 X 48,6 mm
55,8 X 47,6 mm
Herete-de-stuf
49,6 X 37,7 mm
49.0 X 37,7 mm
49.3 X 37,6 mm
47,2 X 38,7 mm
Nr. P/0

=

8/38

Şoim călător
Nr. I. 268
NF., PUI
Nr. I. 36
P., PR.

Nr. I. 162
P.

58,0 X 42,4 mm
59,3 X 42,6 mm
Vînturel
39.0 X 3 1 ,5
40,0 X 3 1 ,5
38,0 X 31,0
38,0 X 31,5
38,0 X 31,0
38,5
40,0
41,0
40,0
41,0
39,5
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X
X
X
X
X
X

33,0
33,0
33,0
33,0
34,0
32,0

roşu

mm
mm
mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
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Reghin. Frlciu
Jud. Mureş

ll.V.1967

Nr. I. 47
EO.

40,0
38,4
38,0
40,0

Reghin. Friciu
Jud. Mureş

18.V.1969

Nr. I. 152
P.

38,4
39,0
39,0
38,0

Reghin. Deleni
Jud. Mureş

Nr. I. 281

ll.V.1970

P.

37,3
38,2
38,0
37,7
38,0
38,1

Reghin-sat
Jud. Mureş

Reghin. Hedel.
Jud. Mureş

9.V.1971

14.IV.1968

Ord. GALLIFORMES
Fam. Phasianidae
20. Perdix perdix L. 1758
România
Reghin. Suseni
14.IV.1970
Jud. Mureş

Reghin. Suseni
Jud . Mureş

17.VII.1969

Nr. I. 364
PR.

37 ,1
37,3
38,0
38,7
40,0

Nr . I. 78
P.

38,8
43,0
40,0
39,0
40,5
39,l

Nr. I. 325
P., PR.

Nr. J. 239
P.

X
X
X
X

32,0
32,0
32,5
33,0

X
X
X
X
X
X

29,9
29,4
29,5
29,7
29,3
29,5

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
x
X

mm
mm
mm
mm

29,4 mm
30,5 llllil
30,0 mm
30,5 mm

32,6
3 1 ,0
31,0
32,0
31,3
28,8
30,6
30,6
31,5
32,0
32,1

nun
mm
mm
mm

mm

nun

mm

nun
mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm

mm

mm

Nr. P/O = 16/144
Potirniche
37,1 X 28,0 mm
37,0 x 28,0 mm
37,6 X 28,0 mm
37,2 X 27,7 mm
38,2 x 27,5 mm
37,0 X 28,0 mm
36,l X 28,0 mm
38,3 X 28,4 mm

36,0
37,0
38,8
38,5
37,4
36,9

35,0
34,4
34,4
34,6
34,8
34,8
35,0
34,7
34,6
37,5
36,5

X 27 ,2 mm

X 27,9 mm

X 27,l Ihm

X 28,5 mm

X 27,7 mm

X 27,9 mm

X 28,0 mm

X 27,8 mm

X 27,8 pun

X 27,8 mm

X 28,0 mm
X 27,9 mm

X 28,0 .mm
X 28,2 mm

X 27,8 mm
X 27,4 mm

X 27,6 mm
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Reghin. Friciu
Jud. Mureş

Nr. I. 427

5.VII.1973

PUI.

X
X
X
X
x
X
X

35,0
35,6
36,0
35,8
37 ,5
36,2
35,5

Susenl. Reghin
Jud. Mureş

Mirtineni.
Jud. Covasna

Mărtineni.
Jud. Covasna

22.Vl.1971

13.VII.1968

14.VII.1971

24.VIII.1969

Mărtineni.

Jud. Covasna

24.VIII.1989

mm
mm

mm

mm

mm
mm

IIUn

Prepeliţă

21. Cotumt:r: cotumiz L. 1758
Romani.a
Mărtineni
Jud. Covasna

28,5
27,8
28,0
25,2
28,5
28,4
28,5

Nr. I. 379
P. EM .

Nr. I. 121

P.

Nr. I. 386

P.

Nr. I. 264
P.

Nr. I. 265

P.

x 22,5 mm
22,6 mm
X 22,2 mm
x 21,9 mm
X 22,8 mm
X 21,5 mm
X 22,8 mm

29,3
30,1 X
29,3
28,3
30,0
28,3
29,5

X
X
x
X
X
X

32,5
31,2
29,6
31,7
31,2
30,3

30,5
30,5
30,5
30,6
30,3
30,7
30,0
30,7

mm
mm

mm

mm

mm

mm

X 23,5 mm

29,8
29,5
29,l
29,4
30,6
29,7
30,l
31,3
28,3
29,3
29,7
30,0
30,8
30,4
29,7
28,3
28,6
30,0
29,5
29,0
29,6

23,l
23,6
21,3
23,0
23,5
23,3

X 23,5 mm

x 23,2 mm

x 23,7 mm
X 23,5 mm

X 23,6 mm

X 23,5 mm

X 22,6 mm

X 22,6 mm

X 22,7 mm

X 23,0 mm
X 22,6 mm

X 22,4 mm

X 23,4 mm
X 21,2 mm
X 22,0 mm

X 22,2 mm

X 22,0 mm

X 22,1 mm
X 22,1 mm

X 24,3 mm
X 23,8 mm

X 24,8 mm

X 24,3 mm

X 24,3 mmm

X 24,2 mm
X 24,0 mm

X 24,0 mm

X 24,4 mm
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2.VI.1971

Nr. I. 374
E.M.

Mărtineni
Jud Covasna

3.\'Il.1969

Nr. I. 235
P.

Mirtineni
Jud. Covasna

7.VIII.1969

Nr. I. 263
P.

Reghln. Suseni

Jud. Mureş

Mirtineni
Jud. Covasna

1 1.VII.1968

Breaza. Berc.
Jud. Mureş

8.VIII.1975

Reghin. Friciu
Jud. Mureş

5.VIl.1973

22. Phasianus colchicus L. 1758
România
I cland.
Jud. Mureş
26.VI.1969

Nr. I. 122
P.

Nr. I. 485
P. PR.

Nr. I. 426/a
P.

Nr. I. 230
P.

30,0
29,7
30,0
30,7
30,5
30,0
30,3
29,8
30,4
30,2
30,0
29,5
29,5
29,3
29,7
30,2
29,5
29,5
28,7
29,7
29,8
29,6
29,8
29,5
30,3
29,4
28,8
30,0
30,5
31,3
30,0
29,4
27,0
29,2
29,9
30,0
30,4
30,6
30,0
28,5
30,8
31,5
30,0
30,6
30,0
30,5
32,2
29,0
30,2

X
X
X
X
X
x
X
X
X
X

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22,4 mm
21,8 mm
22,2 mm
21,4 mm
22,5 mm
22,5 mm
22,3 mm
22,0 mm
22,4 mm
22,3 mm
23,8 mm
23,4 nun
23,4 mm
23,3 mm
23,7 mm
23,3 mm
23,4 mm
23,8 mm
23,8 mm
24,2 mm
24,2 mm
23,9 mm
24,0 mm
24,2 mm
23,0 mm
23,8 mm
22,6 mm
22,5 mm
22,5 mm
22,0 mm
22,0 mm
21,0 mm
20,9 mm
22,6 mm
23,0 mm
23,6 mm
23,6 mm
23,0 mm
23,2 mm
22,0 mm
23, 7 mm
23,5 man
23,5 mm
24,0 mm
23,6 mm
23,5 mm
22, 7 mm
23,0 nun
23,0 mm
Fazan
34,0 mm
33,7 mm
33,5 mm
35,0 mm
33,6 mm
35,0 mm
33,4 mm
33,6 mm

X
X
X
x
X
X
X
x
43,5 X 35,3 mm

45,0
44,3
45.lt
45,4
44,7
44,5
44,3
46,5
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Icland
Jud. Mureş

.

27 .VI 1 971

Nr. I. 375
PR.

299
40,0
45,5
44,6
43,0
45,0
43,0
44,6
46,0
46,7

X
X
X
X
x
x
X
x
X

33,5
37,8
35,2
35,0
36,0
35,0
35,4
35,6
36,0

mm

mm

mm

anm

mm
mm
mm
anm

mm

Ord. GRUIFORMES
Fam. Rallidae

Nr. P/O

23. Rallus aquaticus L. 1758
România

Mărtineni
Jud. Covasna

7.VII.1973

2.V.1960

Mărtinenl
Jud. Covasna

37.0
38,8
38,0
36, 7
39,2
39,4
39,6

X
X
X
X
x
X
X

28,0
28,8
27 ,6
26,2
26,8
26, 9
26,6

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

Cresteţ cenuşiu
Nr. I. 253
P.

28,0
28,8
30,5
30,7
28,8

Nr.
P.

35,0
35,6
35,6
34,1
36,3
34,0
34, 7
35,8
34,0

25. Crex crex L. 1758
RomAnia
Mărtlneni
Jud. Covasna

14/1 1 7

Cîrstel-de-baltă
Nr. I. 432
P.

24. Porzana parva Scop. 1769

Ungaria
Păkozd Velencei-t6

=

X
X
X
X
X

21,0 mm
20,6 mm

21,0 mm
21,0 mm
20,6 mm

Cristel-de-cîmp

17.VII.1970

17.VII.1973

I. 352

Nr. I. 430
P.

38, 1
35,5
38,5
37 ,O

X 24,8 mm
X 25,3 mm

X 25,3 mm

x 25,2 mm

X 25,0 mm
X 24,8 mm

X 25,2 mm

X 25,0 mm

X 24,5 mm
X 25,3 mm

X 25,5 nun

X 25,6 mm

X 26,0 mm

36,8 X 24,4 mm

37 ,2 X 25,6 mm

36,3 X 27 ,5 mm

Mărttneni
Jud. Covasna

7.VII.1973

Nr. I. 431

P.

34,6 X 25,7 mm
34,7 X 25,7 mm
35,2 X 26,1 mm
34,2 X 26,l mm

33,7 X 26,0 mm
31,2 X 25,6 mm
34,0 X 25, 7 mm
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Reghin. Suseni
Jud. Mureş

17.VII.1969

Mărtineni
Jud. Covasna

21.VII.1970

Mărtineni
Jud. Covasna

23.Vl.1971

Ci umani
Jud. Harghita

17.VII.1971

Nr. I. 238
P.

Nr. I. 351

36,7
36,4
37,;;
35,l
37,2
37 ,3
37,7
38,2
37,6
37,5
38,6

Nr. I. 380

35,5
34,5
36,3
37,5
35,3
36,0
37,2
35,9

P.

E. M.

Nr. I. 382
P.

6.V.1969

Fărăgău. Lac
Jud. Mureş

6.V.1969

34,l
35,!J
35,9
36,5
35,6
36,2
34,7
36,5
37,2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

24,4
25,3
24,9
25,3
25,5
25,5
26,l
26,0
26,2

X
x
x
X
X
x
x
x

26,0
26,2
26,6
27, l
25,8
24.4
27,4
26,8

x
X
X
X
x
X
x
X

mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

26,7 anm
27,7 mm
27,7 mm
26,9 mm
26,7 mm
26,8 mm
27,4 mm
26,8 mm
x 27,4 mm
X 26,4 mm
x 27 ,5 mm

X
x
x
X
x
X
x
x
X

26, l
26,1
26, 7
26, 7
26,7
26,9
25,5
26,l
26,5

mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

mm

'
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Găinuşă-de-ba I tă

26. Gallinula chloropus L. 1758
RomAnia
Fărăgău. Lac
Jud. Mureş

34,2
35,3
34,9
35,0
34,7
35,5
36,5
34,1
34,9

Nr. I. 140

41,2
41,0
39,0
41,2
40,6
41,7
43,0
42,8
42,2

Nr. I. 141
EO.

44,5
43,0
44,1
41,0
45,0
44,3
43.2
45,4
46,6

PR.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

28,0
29,3
29,0
31,5
28,5
29,0
30,4
30,5
29,5

mm
mm
·mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

x 30,0 mm

29,0
30,0
29,0
30,0
30,4
x 29,5
X 31,0
X 31,0
x

x
X
X
X

mm

mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
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Reghin. Apalina
Jud. Mureş

27. Fulica atra L. 1758
Ungaria
Balatonlelle

Pecs. Pellerd

Fam. Otidae
28. Otu tarda L. 1758
Ungaria
Gyoma.

24.V.1968

l l .V.1954

10.V.1950

301
39,4
40,6
40,5
39,0
40,6
40,2
39,5
40,0
39,3

X
X
X
X
X
X
X
X
X

30,0
30,0
29,0
29,7
28,3
29,3
29,7
29,2
29,4

Nr. I. 212
P.

52,5
50,8
49,6
49,2
51,0
52,0
5 1,2
53,4
54,7

X
X
X
X
x
X
X
X
X

Lişiţă
36,8 mm
36,3 mm
36,6 mm
37 ,O mm
37,0 mm
33,8 mm
35,0 mm
37 ,O mm
36,5 mm

Nr. I 247
E. M.

52,3
49,5
51,8
50,6
50,2
52,0
51,5
51,7
51,7

X
X
X
X
X
X
X
X
X

36,6
34,0
36,6
36,7
36, 7
37,5
38,0
35,l
37,0

Nr. I. 109
P.

mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm
mm
mm
mm

mm

mm

mm

Nr. P/O

2.V.1954

Nr. I. 254
P.

= 1/2
Dropie
76,0 X 55,5 mrn
74,5 X 52,5 mm

Ord. CHARADRIIFORMES
Subord. CharadrU
Fam. Haematopidae

29. Haematopus ostralegus L. 1758
Belgia
Knokke-Heist. Zwin
15.VI.1974
Fami. Charadriidae
30. Charadrius dubius Gmel. 1789
RomAnia
Reghin. Petelea
20.V.1968
Jud. Mureş

Nr. P/O

=

1/3

Nr. I. 459
P., PR.

Scoicar
58,0 X 39,4 mm
57,0 X 39,0 mm
58,4 X 40,0 mm

Nr. I. 106
P.

Nr. P/O = 14/48
Prundăraş gulerat mic
31,0 x 22,0 m m
31,0 X 22,2 m m
30,4 X 22,0 mm
30,2 X 22,0 mm

31. Charadrius ale.:randrinus L. 1758
Ungaria
Nr. I . 176
Fiil6pszâllăs
25.V.1969
EO.

Prundăraş-de-sărătură

31,3 X 22,0 mm
32,0 x 23,0 mm
31,6 X 23,0 mm

Fii16pszâllăs

25.V.1969

Nr. I. 170
P.

3 1 ,6 X 23,7 mm
31,0 X 23,6 m m
33,0 X 24,2 mm

Fill6pszăllăs

25.V.1969

Nr. I. 171
P.

31,0 X 23,0 mm
30,6 X 23,3 mm
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Fillopszăllăs

28.V.1969

32. Vanellus vanellus L. 1758

Nr. I. 2Gl

P.

32,0 X 24,2 mm
33,0 X 24,0 mm

Nr. I. 424

44,5 X 32 ,4 mm

România
Izv. Lac Techirghiol
31.V.1973
Jud. Constanţa

EO.

Izv. Lac Techirghiol
31.V.1973
Jud. Constanţa

Nr. I. 422
EM.

Izv. Lac Techirghiol
31.V.1973
Jud. Constanţa

P.

Polonia

Plock.

30.V.1971

Plock.

30. V.1971

Ungaria

Fillopszăllăs

25.V.1969

Fillopszăllăs

25.V.1969

Fill 6pszăllăs

25.V.1969

Fam. Scol opacldae
33. Tringa totanus L. 1758
Ungaria

Fill6pszăllăs

25.V.1969

Nr. I. 423

Nr. I. 370
P.

.Nr. I. 311

P.

Nr. I. 1 74

P.

Nr. I. 173

P.

Nr. I. 172
P.

Nr. I.
P.

175

34. Tringa hypoleucos L. 1758
Nr. I. 103
EO.

Ungaria

Nr. I. 245
PR.

Fiilophăza

24.IV.1960

Ocsa.

25.IV.1964

44,0 X 32,8 mm
42,5 x 32,0 mm
44,0 X 33,2 mm

49,0 X 3 1 ,0
H,O X 32,0
48,7 x 32,0
49,1 X 31,8

47,0
46,0
45,3
47,6

X
X
X
X

34,0 mm

32,0 mm
33,0 mm
33,7 mm

48,0 X 32,5
48,0 X :1 1 ,G
49,0 X 31,5
46,3 x 31,5

43,l
43,0
43,3
43,4
47,7
46.3
46,8
46, l
43,0
43,8
45,6
43,8

X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

mm
mm
mm
mm

31,6
31,5
31,6
31,0
32,5
36,3
32,8
33,2
31,3
34,6
31,6
32,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

42,6 X 31,6 mm
43,5 X 3 1 ,6 mm
45,0 X 3�,6 mm
46,5 X 33, 7 mm
Nr. P/O = 6/23

Fluierar picior-roşu
43,0 X 30,4 mm
43,2 X 31,0 mm
43,5 X 30,3 mm
40,2 X 30,l mm
Fluierar-de-munte

România
Reghin. Petelea

12.V.1968
Jud. Mureş
35. Limosa limosa L. 1758

Nagiţ

Nr. I. 257

PUI.

35,0 X 26,3 mm
35,0 x 25,8 mm
34,0 X 26,4 mm

Sitar-de-mal
57,2 X 38,6 mm
60,0 X 38,4 mm
58,5 X 39,0 mm
59,1 X 38,5 mm

56,8 X 39,0 mm
57,2 X 40,0 mm
57,0 X 39,4 m m
57,2 X 40,0 m m
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36. Numenius arquata L. 1758
Ungaria
Cs6r (Fejer)
24.IV.1936

37. GaUinago gallinago L. 1758
Ungaria
22.IV.1967
Gyula.

Nr . I. 484
P.

Nr. I. 246
P.

Ungaria
Flilllphăza.

25.IV.1968

Fam. Burhinidae
39. Burhinus oedicnemus L. 1758
Ungaria
Kunbaracs.
23.V.1969
Fam. Giareolidae
40. Glareola pratlncola L. 1766
Ungaria.
16.V.1968
Kunmadaras.

67,5
68,0
69,0
66,8

Cullc mare

x 45,0

mm

X 45,3
X 46,3
X 44,6

mm

mm

mm

Becaţină comună
40,2 X 28,l mm
40,5 X 28,5 mm
42,0 X 29,0 mm
39,5 X 28,5 mm
Nr. P/O

Fam. Recurvirostridae
38. Recurvirostra avosetta L. 1758
Belgia
Knokke--Heist. Zwin.
19.IV.1974

303

=

218

Nr. I. 433
EO.

51,8
50,7
49,6
5 1 ,5

Ciocîntors
X 33,8 mm
X 34,0 mm
X 34,1 mm
X 32,6 mm

Nr. I. 244
PR.

55,3
59,0
50,5
49,2

X
X
X
X

Nr. I. 191
PR.

Nr. I. 251
PUI .

Subord. Lari
Fam. Laridae

33,6 mm
35,9 m m
34,6 mm
35,5 mn

Nr. P/O = 1/2
Pasărea ogorului
5 1 , l X 37,5 mm
5 1 ,6 X 37,5 m.-n
Nr. P/O z:: 1/3
Ciovlică rugini �
30,5 X 24,4 mm
29,3 x 23,8 mm
30,2 X 24,0 mm
Nr. P/O

=

9/24

Pescăruş rîzător

41. Larus ridibundus L. 1766
Belgia
Knokke-Heist. Zwin.
2 1 .IV.1974

Nr. I . 437
P.

55,5 X 36,0 mm
54.0 X 36.7 m m
55,8 X 36,4 mm

Knokke-Heist. Zwin.
2 1 .IV. 1974

Nr. I. 436
EM.

47.0 x 37,5 m m
43,7 X 34,0 mm
46,4 X 34,4 mm

Knokke-Heist. Zwin.
21.IV.1974

Nr. I. 435
P.

51,5 x 34,8 mm
51,5 x 35,5 mm
52,0 X 35,6 mm

Ungaria
Fiil6pszăllas

25.V.1969

Nr. I. 164
EM.

52,0 X 36,6 mm
47,2 X 35,3 m m

Fiil6pszăllas

25.V.1969

Nr. I.
EM.

168

48,8 X 37,0 mm
50,7 x 38,2 m m
5 1 ,3 x 38,3 mm

FuU5pszallas

25.V.1969

Nr. I.

167

53,0 X 38,0 mm
5 1 ,0 x 36,7 mm

Fiilllpszăllăs

25.V.1969

EM .

Nr. I. 163
PR.

5 1 ,0 X 36,0
52,0 X 35,4
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Fillopszallâs

25.V.1969

42. Lanu argentatus Pall. 1811
Belgia
Knokke-Heist. Zwin
25.VI.1974

Nr. I .
EM.

165

Nr. I . 458

P.

Ungaria
Keiemen-t6
Tilskespuszta

4.VII.1966
2.Vl.1963

44. Stema hirundo L. 1758
România
Istria. Cetate
Jud. Tulcea
10.VII.1975
Istria. Cetate
Jud. Tulcea

Pescăruş argintiu
70,4 X 46,6 mm
67,7 X 47,2 mm
65,3 x 45,8 mm
Nr. P/0

Fam. Sternidae
43. Chlidonias nfger L. 1758

53,0 X 38,0 mm
54,5 X 38,0 mm
51,8 X 37,7 mm

Nr. I. 258

PUI.

Nr. I. 259
P.

=

19/52

Chirighiţă neagră
35,0 X 22, 7 mm
33,2 X 25,0 mm

34,6 X 26,0 mm
33,8 X 26,8 mm
36,4 X 26,4 mm
Chiră-de-bal tă

:-Jr. I.
NF.

481

40,0 X 30,0 mm
40,0 X 30,5 mm
39,0 x 30,0 mm
40,0 X 29,0 mm

10.VII.1975

Nr. I. 480
NF.

Murighiol. Sărăturile
Jud. Tulcea
8.VII.1975

Nr. I. 479
NF.

Murlghlol Lac.
Jud. Tulcea

8.VII.1975

Nr. I. 477
N F.

42,7 X 29,7 mm
42,8 x 29,3 mm
42,2 X 30,2 mm

Murighiol. Lac
Jud. Tulcea

8.VII.1975

Nr.I .. 478
NF.

42,5 X 31,2 mm
43,7 x 31,l mm
44,0 X 31,2 mm

Nr. I.
PR.

197

Ungaria
Balatonlelle

31.V.1969

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I . 204
PR.

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 202
P.

Balatonlelle

31.V. 1969

Nr. I. 207
P.

Balatonlelle

31.V.1969

Nr.
P.

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I .
PR.

199

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I.
PR.

198

I . 203

45,8 X 30,0 mm
45,0 X 29,5 mm
44,0 X 29,8 mm

39,6 X 31,5 mm
40,0 x 31,4 mm
40,0 X 31,5 mm

40,7 X 30,2 mm
38,4 X 30,8 mm

42,5 X 31,0 mm
42,0 X 32,0 mm
42,3 X 30,8 mm
39,6 X 30,0 mm
43,2 X 31,3 mm
42,0 X 30,0 mm
39,5 X 30,6 mm
40,0 X 31,4 mm
39,5 X 30,0 mm
44,0 X 31,0 mm
42,4 X 31,2 mm
41,0 X 30,5 mm
38,5 X 30,6 mm
42,4 X 30,8 mm
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Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 206
PR.

38,5 x 30,6 mm
37,0 X 30,0 mm
38,2 x 31,2 mm

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 196
EM.

42,5 x 3 1 ,0 mm
42,0 x 31,3 mm
40,7 X 32,5 mm

Balatonlelle

31.V. 1969

Nr. I. 195

40,5 x 31,2 mm
39,0 X 31,2 mm
38,5 X 30,2 mm

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 200
P., PR .

40,0 x 29,5 mm
40,0 X 29,8 mm
40,0 X 29,8 mm

Balatonlelle

31.V.1969

Nr. I. 201
PR.

41,7 X 30,5 mm
38,7 X 31,5 mm
38,4 x 31,4 mm

P., PR.

Ord. COLUMBIFORMES
Nr. P/O

Fam. Columbidae
45. Columba palumbw L. 1758
România
Deda-Bistra
29.IV.1973
Jud. Mureş
46. Columba oena.s L. 1758
RomAnia
Reghin. Păd. Friciu
3.V.1970
Jud. Mureş

=

14/28

Porumbel gulerat
Nr. I.
P.

414

37,5 x 28,2 mm
39,6 X 28,5 :nm
Porumbel-de-scorbură

Nr. I. 279
PUI.

37,7 X 28,0 mm
37,3 X 28,2 mm

Reghln. Pid. Frlciu
Jud. Mureş

20.V.1974

Nr. I. 446
PUI.

36,4 X 29,3 mm
36,4 X 28,2 :nm

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

20.V.1974

Nr. I. 447
P.

36,0 X 28,0 mm
37,7 X 28,0 mm

47. StreptopeUa decaocto Friv. 1838
RomAnla
Mărtineni.
28.VI.1969
Jud. Covasna

Guguştiuc
Nr. I. 226
PR.

33.6 X 24,6 mm
32,3 X 22,6 mm

Mărtinenl
Jud. Covasna

14. '1î l970

Nr. I. 328
P.

31.7 X 24,3 m m
3 1 , 0 X 23,9 mm

Mărtinen!
Jud. Covasna

17.VI.1970

Nr. I. 334
P.

3 1 .0 X 24,0
31,0 X 23,8

Mărtinenl
Jud. Covasna

19.VI.1972

Nr. I. 405
P.

3 1 ,8 X 24,4 mm
32,0 X 24,0 mm

Reghin. Fannacia 107
8.V.1967
Jud. Mureş

Nr. I. 43
P.

29.7 X 22,3 m m
32,G X 22,4 mm

Reghi n. Farmacia 107
19.IV.1968
Jud. Mureş

N r. I . 80
P.

32,0 X 24,6 mm
3 1 ,0 X 24,4 :nm

Icland
Jud. Mureş

26.VI.1969

Nr. I. 232
P.

30,4 X 23.7 mm
31,0 X 23,7 mm

Icland
Jud. Mureş

18.VI.1970

Nr. I. 336
P.

30,6 X 23,6 mm
32,4 X 23,0 mm
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Eremitul
Jud. Mureş
Ci umani
Jud. Harghita

20.VIII. 1974

Nr. I. 460
EM.

18.VII.1971

Nr. I. 383
P.

29,0 X 23,0 mm
30,4 X 23,0 mm
31,9 X 24,0 mm
31,0 X 23,G mm

Ord. CUCULIFORMES
Nr. P/O

Fam. Cuculidae
48. Cuculus canorus L. 1758
România
Reghin. Păd. Rotundă
Jud. Mureş
8.V.1967

=

1/1

Cuc
Nr. I. 1
P.
i-:1 cuib de
Erlthacus
rubecula

24,3 x 17,0 mm

Ord. STRIGIFORMES
Fam. Tytonidae
49. Tyto alba C. L. Brehm. 1831
România
Mărtineni
5.VIl.1971
Jud. Covasna

Nr. P/O
Nr. I. 387
P.

Fam. Strlgidae

Nr. P/O

50. Asio otus L. 1758
România
Reghin. Hedel
Jud. Mureş

40,5
39,7
39,5
39,l
37,3

=

1/5

Strigă
X 30,2 mm
X 30,8 mm
x 30,9 mm
X 30,0 mm
X 29,7 mm
=

13/58

Ciuf-de-pădure

2.IV.1967

Reghin. Păd. Mihailă
Jud. Mureş
15.IV.1967

Nr. I. 18
EM.

39,0
40,0
40,5
40,5
41,0

X 32,5 mm
X 33,5 mm
X 33,5 mm
x 33,5 mm
x 33,5 mm

Nr. I. 2 1
P.

42,0
42,0
41,0
40,0
40,0
44,0

X
X
X
X
X
X

Reghin. Hedelul-mare
14.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 79
EM.

40,0
40.6
40,0
41,3

Reghin. Hedelul-mare
25.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 87
P.

41,0
42,2
41,l
4 1 ,0

Reghin. Păd. Reghin-sat
14.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 284
P.

40,6
41,l
42.1
40,6
40,8

Nr. I. 442
PUI.

37,0
38.8
37,8
37,6

Reghin. Păd. Reghin-sat
Jud. Mureş
23.IV.1974
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34,0
33,0
34,0
33,5

mm
mm
mm
mm

mm

mm

x 32,2 mm

x 32,7 mm
X 32,6 mm
X 32,0 mm

x
X
X
X

31,0
32,5
32,8
32,4

X 33, 7
x 32.3
X 32,5
X 33,5
X 32,9

X
X
X
X

31,3
32.0
32,7
31,6

mm

mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm

mm
mm

mm
nun
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5 1 . Otus scops L. 1758
România
Reghin. Hedel
Jud. Mureş

14.VI. 1969

Reghin. Hedel-mare
Jud. Mureş
2.Vl.1970

Nr. I. 222
EO.

Nr. I.
P.

Nr.

302

I. 343

Reghin. Hedel-mare
Jud. Mureş
29.VI.1970

PUI.

Reghin. Hedel-mare
Jud. Mureş
12.Vl.1971

N. I. 373
PUI.

Reghin . Păd. Suseni
Jud. Mureş
22.VI.1972

PUI.

Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş
30.V.1974

Nr. I. 452
P., PR.

52. Athene noctua Scop. 1769
România
Reghin. l.G.C.L.
Jud. Mureş
19.IV.1975

Ord. APODIFORMES
Fam. Apoclidae
53. Apus apus L. 1758
Ungaria
Pecs. Inst. Pedagogic
20.V.1964
Orei. CORACIIFORMES
Fam. Coraciidae
54. Coradas garrulus L. 1758
Unl!aria
Izsâk
5.VI. 1966

Nr. I . 407

Nr. r. 462
EO.

Ciuş
X 24,9
X 24,2
X 25,0
X 25,7

mm

mm

mm

mm
31,8 X 27,7 mm
32,5 X 27,3 mm

13,6 X 27,7 mm
32,0 X 27,5 m m

30,7
30,0
30,8
32,7

x
X
X
X

26,7
26,8
26,5
27,3

30,0
32,0
30,6
30,6

X 27,6
x 2 7, O
X 27,2
X 27,0

31,5
31,0
31,0
32,5
33,0

X
x
x
X
X

mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

3 1 ,3 X 26,0 mm
33,5 X 27 ,2 mm
35,2 x 27,0 mm
26,3
27,4
27,5
28,0
28,0

mm
:nm

mm
mm
mm

Cucuvea
34,9 X 28,8 mm
34,4 X 28,5 :nm
34,9 X 28,8 mm
34,4 X 28,8 mm
34,6 X 29,4 mm
35,7 X 28,4 mm
N r. P/O = 1/2
Drepnea mare

Nr. I. 260
EO.

25.4 X 17,!'i mm
24,0 X 16,0 mm

Nr. I. 256
PUI.

Nr. P/O = 1/4
Dumbrăveanca
34.6 X 29,0 mrr.
3!'i.R x 27.r. mm
37,8 X 27,0 mm
36,0 X 29,2 mm

Fam. Upupidae
55. Upopa epops L. 1758
România
Reghin. Hedel-mare
Jud. Mureş

30,4
31,8
29,5
29,6

Nr. P/0 = 2/17
Pupăză

8.V.1971

Nr. I. 363
P.

25,3
26.8
25,8
24,0
26,0
26,0
26,8
25,6
25,5
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Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş
26.V.1972

Nr . I. 401

EM.

26,0
:?5,2
26,4
27,5
2 4 ,0
27,6
27,2
26,3

X 17,3 mm
X 16,0 mm
x 17,2 mm
x 17,5 mm
x 17,2 mm
X 17,0 mm
X 17,0 mm
X 17,0 mm

Ord. PICIFORMES

Fam. Picidae

Nr. P/O

56. Picus vfridia L. 1758
RomAnia
Breaza. Dobron
Jud. Mureş
Reghin. Păd.
Jud. Mureş

1.V.1971

Reghin. Hedel-mare
5.VI.1970
Jud. Mureş

22.V.1970

Nr. I. 359
EM.

31,7
32,5
32,3
31,4

Nr. I. 102
P.

29,3
30,0
30,0
29,3

Nr. I. 316
P.

Nr.

I. 291
P., PR.

14.V.1972

x
X
x
X

23,l
22,!>
23,l
23,0

mm
:nm
mm
mm

X
x
X
X

2 1 ,3
22,6
22,3
22,5

mm
mm

30,0
29,3
30,5
28,8
28,7
29,4

X
x
X
X
X
X

23,9
23.3
23,0
23,l
23,7
23,7

mm

23,2
33,2
32,7
35,3
34 ,l

X
X
X
X
X

17,8
2 1 ,8
22,0
22,2
22,l

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm

mm
mm
mm

Ghionoaie sură

57. Pfcus canus Gmel. 1788

Rom Ania
Breaza. Dobron
Jud. Mureş

1 1/58

Ghionoaie verde

Rotundă
12.V. 1968

Breaza. Dobron
Jud. Mw-e,

=

Nr. I. 398
P., PR.

25,4
27,7
25,6
26,8
26,7
26,0

x
x
X
x

20,6
20,5
20,5
20,0
x 20,3
x 20,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm

27,3 X 20,4 mm

Reghln. Hedel-mare
12.VI.1971
Jud. Mureş

Nr. I .
P.

372

19,3 X 15,4 mm
26,8 X 19,0 mm

25,0 X 18,0 mm

28,8 X 20,0 mm
28,0 X 19,5 mm

26,8 X 20,2 mm

Ciocănitoare mare

58. Dendrocopos ma;or L. 1758
RomAnia
Reghln. Pid. Rotundă
4.V.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 1 011
P.

28,0 X 19,7 mm

27,3 x 20,5 mm

27,6 X 20,4 mm

26,5 x 19,6 mm
28,2 X 20,0 mm

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

309

CATALOGUL OUALOR DE PASARI
59. Dendrocopos syriacus Hempr. et Ehrenb. 1833
Nr. I. 138
România
Reghin. Păd. Suseni
P.
Jud. Mureş
2.V.1969

60. Dendrocopos medius L. 1758
România.
Reghin. Fîntina-rece
2.V.1972
Jud. Mureş

Nr. I. 394
EO.

Ciocănitoare-de-grădini
28,5 X 21,4 m m
28,3 X 21,5 mm
28,6 x 21,0 mm
28,5 X 22,0 mm
29,0 x 21,4 m:n
Ciocănitoare-de-stejar
23,8 X 16,8 mm
26,0 x 18,3 mm
25,5 X 18,5 mm
26,2 X 18,0 m m
25,6 X 17,6 m m

3.V.1973

Nr. I. 416
P., PR.

24,0
23,3
24,2
24,3
24,3

X
X
X
X
X

18,1
18,2
18,2
18,3
18,0

Reghin. Hedelul-mare
20.V. 1971
Jud. Mureş

Nr. I. 367
PUI.

26,5
26,0
26,2
23,3
26,6

x
X
X
X
X

20,0
19,0
19,0
18,5
19.2

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Ord. PASSERIFORMES
Fam. Alaudidae
61. Galerfda cristata L. 1758
România
Mărtineni
24.V.1970
Jud. Covasna
62. Alauda arvensis L. 1758
România
Mărtineni
Jud. Covasna

28.VI.1969

Mărtineni
Jud. Covasna

1 7.VI.1970

Mirtineni
Jud. Covanna

Nr. I . 310
EO.

mm
mm

mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm

mm

Nr. P/O = 12/46
Cioclrlan
23,0 X 17,2 mm
23,3 x 17,0 mm
23.2 X 17,2 mm
23,0 X 17,0 mm
Cioclrlie sp.

Nr. I. 227
P.

24,l X 17,8 mm
23,4 X 17,4 mm
23,5 X 17,5 mm

Nr. I. 340
P.

22,5
22,8
21,3
22,6

X
X
X
X

16,3
20,5
15,3
16,0

mm
mm

mm
mm

10.V.1969

Nr. I. 216
EO.

25.1
24,0
24,3
23,8

X
X
X
X

17,8
17,8
17,8
16,8

mm
mm
mm
mm

10.VII.1971

Nr. I. 376
EO.

24,8
23,8
24,0
24,0

X
X
X
X

18,0
17,2
17,0
17,0

mm

Mirtineni
Jud. Covasna

lll.V.1969

Nr. I. 217
EO.

24,0
23,5
22.0
24,0

X
X
X
X

17,6 mm
17,0 mm
17,0 mm
17,0 mm

Mărtineni
Jud. Covasna

1.VII.1970

Nr.
P.

24,0
23,0
22,5
23,0

X
X
X
X

16,5
16,8
17,5
16,3

Mărtineni
Jud. Covasna

I.

348
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Nr. I. 305

X 1 7,0 mm
x 16,7 mm
X 16,5 mm
X 16,5 mm

Mărtineni
Jud. Covasna

25.V.1970

Mărtineni
Jud. Covasna

12.VI.1970

Nr. I. 333
EM.

22,0
23,5
22,5
2 1 ,3

Mărtineni
Jud. Covasna

2.V.1970

Nr. I. 273
P.

22,0
2 1 ,5
22,0
2 1,5

X
x
X
X

1 7,0
1 7,0
15,6
17,5

Mărtineni
Jud. Covasn a

24.V.1970

Nr. I. 329

22,5
23,0
23,2
23,0

X
X
X
x

17,0 mm
17,0 mm
17,2 mm
1 7,2 mm

Mărtineni
Jud. Covasna

18.VI.1968

Nr. I. 1 15
P.

24,0 x 1 7,0 mm
24,0 X 17,0 mm
22,0 X 17,0 mm

P.

P.

Fam. Corvidae

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

3.V.1970

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

3.V.1970

Mirtineni
Jud. Covasna

3.V.1970

Mărtinenl
Jud. Covasna

6.VI.1970

Reghin. Hedelul-m-are
Jud. Mureş
30.IV.1972

X
X
x
X

Nr. P/0

63. Garrulus glandarius L. 1758

România
Reghin. Păci. I erbii .
Jud. Mureş
13.IV.1968

2 1 ,2
2 1 ,3
22,2
2 1 ,5

Nr. I. 74
P.

15,8
16,0
16,0
15,6

=

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

51/273

Gaiţă

X
X
X
X
X
X

Nr. I . 276
P.

32,6
33,2
33,5
34,0
33,0
34, 7

X
X
X
X
X
X

Nr. I. 275
EO.

34,0
33,0
34,0
34,5

X 23,0 mm
x 23,� mm
X 23,0 mm
x 22,5 mm

Nr. I.
P.

31,7
31,3
31,0
31,6
33,0
32,0

x 23,0
x 22,G
X 22,6
X 22,5
X 22,7
X 22,0

mm
mm
mm

332

34,7
31.0
33.2
34,0
33,3

X
X
X
X
X

Nr. I. 390

31,2
30,3
30,3
30,5
30,5

Nr.
P.

P.

I.

303
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x 30,0
2 1 ,5
22,0
2 1,5
22,0
22,0
22,0

mm
mm
mm

29.5
31,6
28,0
27,7
28,5
30,3
30,3

x
X
X
x
X

mm

mm

mm
mm

23,0 mm
23,5 mm
23,l mm
23,3 mm
23,8 mm
22,6 mm

mm

mm
mm

23,4 mm
22.6 mm
23,5 mm
23,3 mm
23,4 mm
22,0 mm
23,2 mm
23,0 mm
22,8 mm
23,0 mm
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5.V.1973

Nr. I. 418
EM.

34,0
3 1 ,5
33,6
31,5
33,0
.:4,0
34,8

X 23,0 mm
x 23,1 mm
X 23,0 mm
X 22,8 mm
x 23,0 mm
X 23,0 mm
X 22,3 mm

Reghin. Păd. Reghin-sat
12.V.1974
Jud. Mureş

Nr. I. 443
PR.

32,5
33,2
32,5
32,4
32,6

x 22,5 mm
X 23,0 mm
x 23,0 mm
X 23,2 mm
X 22,5 mm

Reghin. Hedelul-mare
Jud. Mureş
26..V.1974

P.

Nr. I . 450

32,5
3 1 ,3
31,4
32,4
33,2

X 22,6
x 22,7
>!. 23,7
X 22,0
X 21,7

Nr. I. 449

29,2
29,0
27,7
29,0

X
X
X
X

22,2
22,0
2 1 ,6
22,0
22,6
22,6
22,0
23,0
22,l

Reghin. Fintina-rece
Jud. Mureş

mm
mm
mm
mm

mm

Reghin. Păd. Susenl
Jud. Mureş
26.V.1974

PUI.

Reghin. Hedelul-mare
8.V.1975
Jud. Mureş

Nr. I. 468
P., PR.,

30,5
3 1 ,5
29,5
3 1 ,5
3 1 ,6

X
X
X
X
X

România
Reghin. Păd. Suseni
21 .IV.1967
Jud. Mureş

Nr.
P.

26

34,4
33,2
32,3
34, 7

Coţofană
X 23,6 mm
X 24,0 mm
X 23,2 mm
X 24,5 mm

Reghin. Păd. Suseni
2 1 .IV.1967
Jud. Mureş

Nr. I. 27

33,0
32,0
36,0
32,0
35,0
33,0

x 24,0 mm
x 23,0 mm
X 22,0 mm
x 23,0 mm
X 23,5 mm
X 24,0 mm

Nr. I. 31

30,0
27,0
32,0
30,0
30,0
29,0

x 24,0
X 23,0
X 24,0
X 22,0
X 23,0
X 23,0

mm
mm
mm

34,0 x 24,4
:1 1 ,1 X 23,2
31,3 X 23,2
33,7 X 24,5
32,2 X 23,0

mm
mm
mm
mm

64. Pica pica L. 1758

Reghin. Hedelul-mare
28.IV.1967
Jud. Mureş

Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş
lB.IV.1969

Reghin. Apalina-Beng
Jud. Mureş
18.IV.1969

I.

PUI.

PUI.

Nr. I.

P.

126

Nr. I. 128

P.

32,0
32,4
32,7
32,5
32.6
32. 7
33,0
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mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm

x 23,0 mm
x 22,7 mm
X 23,0 mm
X 23,5 mm
x 23,0 mm
x 23,0 mm
X 22, 7 mm
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Reghin. Apalina-Beng
Jud. Mureş
27.IV.1969

Nr. I. 133
EM.

32. 7
33,6
33,0
31,8
34,7

X
X
X
X
X

23,0
22,3
22,0
21,8
22,0

Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş
18.IV.1971

Nr. I. 354
P.

32,0
33,6
31,6
33,6
32,0
33,0

X
X
X
X
X
X

23,0 mm
23,0 mm
23,0 mm
22,6 mm
23,0 mm
23,0 mm

Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş
14.IV.1973

Nr. I. 4 10
PR.

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş
20.IV.1973

Nr. I. 4 1 1
P.

36,0
34,0
34,0
34,6
35,0
36,0

Breaza. Luţ
Jud. Mureş

Nr. I. 457
EM.

35,2
36,2
36,6
36, 7
36,8

6.VI.1974

Reghin. Hedelul-mare
Jud. Mureş
8.V.1975

Nr. I. 467
PR.

Reghin. Hedelul-'mlllr e
Jud. Mureş
8.V.1975

Nr. I. 466
EM .

mm
mm
mm
mm
mm

35,0 X 24,4 mm
35,0 x 24,0 mm
35,0 X 24,5 mm
36,0 X 24,3 mm
35,0 X 24,5 mm
35,0 X 24,3 mm

32,5
33,0
35,0
33,5
40,0

X 23,4
x 23,7
X 23,2
X 24,0
X 24,0
X 23,6

mm
mm
mm
mm
mm
mm

X 23,6 mm

x 23,0 mm
x 23,0 mm

X 22,9 mm
X 22,2 mm
X
X
X
X
X

23,2
22,6
22,0
23,0
25,0

mm
mm
mm
mm
mm

34,0 X 22,8 mm
32,5 x 23,2 mm
32,5 X 22, 7 mm
32,2 X 22,4 mm
31,6 x 23,fl mm
31,5 X 22,2 mm

Susent. Reghin
Jud. Mureş

13.IV.1969

Nr. I. 125
P.

33,8 X 23,4 mm

31,6 X 23,0 mm

33,5 X 22,8 mm
32,5 x 22,8 mm
35,0 X 25,0 mm
33,0 X 24,2 mm
Reghin Păd. Friciu
Jud. Mureş

Nr. I. 129
18.IV.1969

P.

30,4 X
30,5 X
30,8 X
31,2 X

mm
mm
mm
mm
31,2 X 23,2 mm

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

23, 7
23,1
22,8
22,5
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Reghin. Gura-vulpii
Jud. Mureş

Petelea
Jud. Mureş

19.V.1968

21 .IV.1968

Nr. I. 104
PR.

Nr. I. 84
P.

313
34,8
34,7
31,6
34,4
33,3
34,5
34,2
31,6
31,5

X
X
X
X
x
X
X
X
x

23,0
24,4
23,5
23,0
23,3
23,6
24,1
23,0
23,0

mm
mm
mm
mm

35,0
33,0
34,0
33,6
36,0
33,3
34,5
34, 1

X
X
X
x
X
x
X
X

24,5
24,5
23,5
24,0
24,0
24,6
23,8
24,5

mm

mm

Reghin. Păd. Suseni
21.IV.1969
Jud. Mureş

Nr. I. 1 3 1
P.

32,4
32,0
32,4
33,3
32,0

x
X
X
x
X

23,5
23,2
23,5
23,5
23,4

Reghin. Apalina-Beng
Jud. Mureş
18.IV.1969

Nr. I. 130
P.

32,3
34,4
33,5
33,5
33,2

x
X
X
x
x

23,7
23,0
23, 7
23,2
23,0

27,6
28,0
30,0
28,2

X
X
X
x

22,0
2 1 ,5
22,0
2 1 ,7

Reghin. Păd. Suseni
Jud. Mureş

65. Corvus monedula
România
Mărtineni
Jud. Covasna

1.V.1975

Nr. I. 488
P.

Nr. I. 419
P.

26.IV.1973

Reghin. Apalina
Jud. Mureş

29.IV.1968

Reghin. Apaltna
Jud. Mureş

29:IV.1968

Nr. I . 95
P.

Nr. I. 96
EM.

Reghin. Apallna
Jud. Mureş

7.V.1969

Nr. I.
EO.

145

Reghin. Apalina
Jud. Mureş

7.V.1969

Nr. I.
EO.

146

mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm
mm
mm
:nm

mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Stăncuţă sp.
32,0 x 24,6 mm
32,8 X 25,0 mm
32,5 X 23,8 mm
33,0 x 23,7 mm
33.4
35,0
33,0
33,3
33,5

x
x
x
X
X

24,8
25,0
24,8
25,7
24,8

mm
mm
mm
mm
mm

24,6
25,0
25,5
25,6
25,0

mm

33,0
32,0
33,0
34,5
33,0

x
X
X
X
X

33,7
34,5
33,2
32,6
37,0

X
X
X
X
X

23,6
23,0
23,5
23, 7
25,0

mm
mm

33,5
33,0
34,0
33,6

X
X
x
X

24,5
24,2
24,8
24,0

mm
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Reghin. Apalina
Jud. Mureş

l l .V.1970

Nr. I. 283
EO.

66. CMvus frugilegus L. 1758
Cehoslovacia
Buzice

1 7.IV.1964

Nr. I. 507
P.

EM.

I. 434

68. Corvus corone cornix L. 1758

37,0
38,0
38,0
38,6
38,8

X 27,5
x 28,0
X 27,5
X 28,4
X 28,0

mm
mm
mm
mm
mm

x
X
X
X
40,6 x
39,5 X

39,4
40,5
39,5
39,8

29,0
29,4
29,3
29,0
28,4
28,5

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Cioară grivă

România
Reghin. Păd. Friciu
20.IV.1973
Jud. Mureş

EM.

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

8.V.1974

Nr. I. 439
PR.

Reghin. Păd. Ierbii
Jud. Mureş

13.IV.1968

Nr. I. 4 1 3

Nr. I. 75
P.

Reghin. Păd. Mihăilă
19.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 81

Reghin. Hedelul-mic
12.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 73
P.

Reghin. Hedelul-mare
14.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 77
P.

Reghin. Păd. Ierbii
Jud. Mureş

Nr. I. 76
P.

13.IV.1968

mm
mm
mm
mm

Cioară apuseană
N r.

19.IV.1974

X 25,3
x 25,0
X 24,7
X 25,3

Cioară-de-semănătură

67. Corvus corone corone L. 1758
Belgia
Knokke-Heist.
Meetkerke

33,6
35,0
33,7
34,0

EM.

4 1 ,7 X 30,0 mm
4 1 , 0 X 30,0 mm
39,6 x 29,0 mm
40,4 X 30,0 mm

40,7 x 29,0 mm
43.2 x 29,3 mm
39,2 X 29,l mm
40,6 x 29,7 mm
40,0 x 29, 1 mm
39,0
37,2
38,2
41,2

X
x
X
X

28,3
28,5
28,4
29,2

mm
mm
mm
mm

46,6 X 29,9 mm

-14,3 X 29,7 mm
42,3 X 29,6 mm
43,2 X 28,7 mm
46,0 X 30,3 mm

42,6 X 29,6 mm

42,6
39,5
42,2
41,6

43,0
44,0
43,6
44, l
44,7
40,4
43,3
42,0
44,0
44,0
42,4
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

29,5 mm
28,5 mm
28,7 nun
29,1 mm
30,0
30,0
30,0
29,3
30,l

mm
mm
mm
mm
mm

29,4
29,4
29,4
29,0
30,0
29,8

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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13.IV.1968

Nr. I. 124
P.

46,0
46,3
45,5
44,7
44,4

x 30,2 m m
x 30,3 m m
X 29, 7 mm
x 29,0 mm
X 29,6 mm

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

18.IV.1971

Nr. I.
EM.

353

45,3
41.2
49,8
44,0

X
X
X
X

30,3
30,0
31,3
29,0

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

2 1.IV.1969

Nr. I.
PR.

132

43,5
'15,5
45,2
44,8
42,6

X
x
X
X
x

29,5
30,!i
30,5
29,6
29,6

Ideciu de jos.
Jud. Mureş

Mureş

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş
15.IV.1967

Reghin. Păd. Reghin-sat
4.IV.1973
Jud. Mureş

.

Nr. I. 25
P.

44,0 X 28,9
45,G x 29,8
46,8 x 30,0
44,5 X 30,5
44,2 X 29,0

Nr. I. 267
P.

42,5
42,4
40,6
42,2
41,4
40,6

X
X
X
X
X
x

Nr. I. 266

46,0
47,2
45,2
46,7
46,2

X
X
X
X
X

29,5
:W,8
29,5
30,0
30,3
29,9

mm

mm

mm
mm

mm
:nm

mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

Corb

69. Corvus corax L. 1758
România

Reghin. Fîntîna-rece
Jud. Mureş
22.III.1970

PUI.

33,8
33,2
33,0
34,5
33,2

Nr. P/O

Fam Paridae

mm
mm
mm
mm

7/58

Piţigoi albastru

70. Parus coeruleus L. 1758
România
Reghin. Păd. Friciu
20.IV.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 83
P.

Reghin
Jud. Mureş

Nr. I. 360
P.

3.V.1971

=

mm

1 5,7 X
16,1 x
1 5,5 X
1 6.2 X
1 5,8 x
16,2 X
16,1 X
16,l X
1 6,2 X
16,l X

17,5
1 8.0
17,3
17,5
17,2
1 7,4
1 7.5
17,4
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13,2
12,0
1 1 ,9
12.0
12,0
12.0
12,0
12,2
12,0
11 ,8

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

X 13,2 mm
X l�.2 mm
X 13,3 mm
X 13,3 mm

X 13,3 mm
X 13,2 mm
X 13,1 mm

X 13,5 mm

LADISLAU KALAB:E:R

316
71. Parus ma;or L. 1758

Piţigoi mare

România
Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş
28.IV.1968

Nr. I. 94
P.

18,1
18,0
17,6
17,8
18,3
18,1
18,0
17,4
18.0
16,3

x
X
X
X
x
X
X
X
x
x

14,0
13,7
13,8
13,9
14,0
13,6
13,7
13,6
13,7
13,5

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Reghin. Fîntîna-rece
Jud. Mureş

Nr. I. 465
PR.

16,2
17,3
17,0
16,6
17,2
17,l
17,0

x
X
X
X
X
x
X

1 3,5
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

mm
mm
mm

1 7,5
17.6
17,4
17,8
18,0
18,0
18,0
18,7

X
X
X
X
X
X
X
X

13,0
13,0
13,2
13,5
13,5
13,5
14,0
13,5

mm
mm
mm
mm

17,0
16,8
17,5
16,7
17,2
16,8
18,2
1 7,6

X
x
X
x
X
X
X
x

13,0
12,8
13,2
12,8
1 3,0
1 2,8
13,0
1 3,3

mm
mm
mm
mm

16,4
16,7
16,3
16,4
16,0
16,2
16,8

x
X
X
x
X
X
X

4.V.1975

Reghin. Hedelul-m.are
30.IV.1971
Jud. Mureş

Reghin. Farmacia 107
Jud. Mureş
16.V.1967

Nr. I. 391
P.

Nr. I. 56
P.

72. Remiz pendulinus L. 1758
Ungaria.
Radfalva

17.V.1966

Fam. Sittidae

10,5
11,l
10,2
10.8
10,5
10,4
10,6

Nr. P/O

2.V.1969

mm

mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

Boicuş

Nr. I. 252
PUI.

73. Sitta europaea Wolf 1810
România
Reghin. Păd. Susenl
Jud. Mureş

mm

mm
mm
mm

=

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
3/20

Ţiclean

Nr. I .
PR.

137

19,ll X 1 4,0 mm
17,8 X 14,1 mm
19,0 X 13,5 mm

19,0 X 14,2 mm

18,5 X 14,0 mm

19,4 X 14,0 mm

19,2 X 14,3 mm

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

CATALOGUL OUALOR DE PASARI

317

Reghin. Păd. Suseni
17.IV.1969
Jud. Mureş

Nr. I.
PR.

127

20,6
19,2
20,3
19,2
20,0
19,6

Reghin. Fîntîna-rece
20.IV.1973
Jud. Mureş

Nr. I. 4 1 2
EM.

19,5
21,2
19,3
19,2
18,4
19,0
19,0

Fam. Certhildae

27.IV.1969

Nr. I. 248
PR.

Fam. Cinclidae

Deda-Bistra. Plrlu
Jud. Mureş

4.V.1970

18.V.1975

mm

Nr. I. 470
P., PR.

mm

=

1 1,G
1 1 ,4
1 1,5
1 1,2
1 1,3
1 1 ,6

X
X
X
X

mm
mm
mm
mm
mm
1/6

=

mm

mm
mm
mm
mm

mm

2/tl

X
X
x
X
X

18,4
18,4
18,5
18,6

mm
mm
mm

19,0
18,6
19,2
18,0
18,7

mm
mm
mm
mm
mm

=

3/1 8

Nr. P/O

mm

Ochiuboului
Nr. I. 408
P., PR.

Pecs. K<Szep-Mecsek 22.V.1969

Nr. I. 158

27.V.1969

x
x
X
x
X
X

Nr. P/0

26,7
26,2
27,6
26,1
26,0

România
Răstoliţa. Tihu-pîriu
Jud. Mureş
9.VII.1972

Pellerdl-ret

14,5
15,0
14,3
14,2
13,4
15,0
14,5

Pescărel negru
26,0
26,0
26,7
26,2

Fam. Troglodytidae

Ungaria

15,0
14,2
15,5
15,1
15,0
14,7

Nr. I. 280
PUI.

76. Troglodytes troglodytes L. 1758.

Pecs.

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Cojoaică-de-pădure

75. Cinclus einchis aquaticus Bechst. 1803
România
Lăpuşna. Fincel
Jud. Mureş

x
x
X
X
X
X
X

14,0
14,4
14,0
14,5
14,5
1 4,6

Nr. P/O

74. Certhia /amiliaris L. 1758
Ungaria
Bâta-erd<S

X
X
X
X
X
x

EM.

Nr. I. 189
P.

17,3
18,3
17,2
17,2
18,3

X
X
X
X
X

12,l
12,4
12,1
12,2
12,6

mm
mm
mm

mm
mm

mm

mm

17,2
16,8
17,0
16,l
17,0
17,0
17,0

X
X
X
X
X
x
X

13,2
13,0
12,8
1 3,2
13,l
13,0
12,8

16,6
17,2
16,4
17,2
17,0
17,0

X
X
X
X
X
X

12,8 mm
12,8 mm
12,5 mm
12,8 mm
12,7 mm
12,6 mm
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Fam. Turdidae

77. Sa.ricola rubetra L. 1758
România
Suseni. Bercul
Jud. Mureş

10.Vl.1970

Ungaria
Pecs. Pellerdi-ret

20.V.1969

Pecs.

27.V.1969

Pellerdi-ret

Nr. P/O = 30/140
Mărăcinar
Nr. I. 322
EO.

18,5
18,5
18,2
18,7
18,1
18,2
18,5

X
x
x
X
X
x
X

Nr.
P.

19,0
19,4
19,1
19,1

X
X
X
X

18,5
19,2
18,7
19,3
18,6

X
x
x
X
x

I.

153

Nr. I. 182
PR.

14,2 mm
14,0 mm
14,0 mm
14,2 mm
14,2 mm
14,4 mm
14,6 mm
14,7 mm
14,8 mm
14,7 mm
14,3 mm
13,!J
14,2
14,0
14,5
13,9

mm
mm
mm
mm

mm

78. So.ricola torquata rubicola L. 1766
Ungaria
Nr. I. 262
PR.
26.VI.1968
Harkăny

Mărăcinar negru
19,5 x 14,2 mm
18,4 X 15,5 :nm
20,0 X 14,2 mm
18,0 X 14,6 mm

79. Phoenicurus phoenicurus L. 1758
Nr. I. 186
Ungaria
EO .
Mohacs.
29.V.1969
Cirrăny-sziget

Codroş-de-pădure
l!J,'J X 14/> mm
Ifl.8 X 13,7 mm
19.0 X 14,0 mm
19,0 X 13,8 mm
17,8 X 14,0 mm

80. Erithacus rubecula L. 1758
Romania
Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş
8.V.1972

Breaza Dobron
Jud. Mureş

Deda-Distra. Piriu
Jud. Mureş

Nr. I. 397
PR.

18.VII.1973

Nr. I. 429
NF.

13.VI.1975

Nr. I. 47li
părăsit P.

81. Luscisla megarhynchos C. L. Brehm 1831
România
Nr. I. 5 1
P.
Reghin. Păd. Friciu
13.V.1967
Jud. Mureş

Măcăleandru
19.8 X 15,0 mm
20:) X 15,2 :nm
20,0 X 15.0 mm
1 95 X 1 5.0 mr:�
20,2 X 15,1 mm
19.3 x 1 5 ,4 mm
20,7 x 15,7 mm
20,'.!
19,2
20.0
HJ,3
19,0
19,7
19,4
20,0
1 9,5
19,4
19,4

X
X
X
x

X
X
X
X
X
X
X

l 'l, 1 m m
15,0 m m
1 5.2 mm
14,6 mm

14,8
15,0
15,0
15,0
15,2
15,0
14,5

mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

Privighetoare roşcată
22,4 x 16,0 mm
24,0 X 16,7 mm
23,0 X 16,5 mm
22,4 x 16,2 mm
23,2 X 16,9 mm
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Reghin. Hedelul-mare
Jud. Mureş
24.V.1970

Nr. I.
P.

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

Nr. I. 287
PR.

16.V.1970

293

82. Lu.1dnia lu.1cinia L. 1758

21,4
21,4
20,6
21,6
21,8
21,9
22,1
21,4
2 1 ,9

x
X
x
X
X

16,2 mm
16,9 mm
16,2 mm
17 ,5 mm
17,2
16,3
16,8
17,0
16,7

mm
mm
mm
mm
mm

Privighetoare-de-zăvoi

România
Reghin. Hedelul-mere
Jud. Mureş
25.V.1972

Nr. I . 399
P.

22,6
23,0
22,4
23,0

Suseni. Bercurile
Jud. Mureş

Nr. I. 451
P.

21,6
21,4
21,0
20,5
22,3

28.V.1974

X
X
X
x

x
X
X
X

X
x
X
X
X

16,6
16,6
16,8
16,8

mm
mm
mm
mm

16,8
16,8
16,7
16,3
16,G

mm
mm

mm

mm
mm

Mierlă neagră

83. Turdus merula L. 1758
România
Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

6.V.1967

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

13.V.1967

Nr. 1 . 50
P.

Reghin. Păd. Rotundă
1 7.V.1967
Jud. Mureş

Nr. I. 33
P.

28,0
28,0
28,5
28,5

X
x
X
x

21,0
21,0
2 1 ,0
21,2

mm
mm
mm
mm

21,8
21,1
22,3
22,2
2 1 ,8

mm
mm
mm
mm
mm

20,'i
20,'3
2 1 ,0
2 1 ,7
2 1 ,5

mm
mm
mm
mm

2 1 ,8
2 1 ,0
20,8
2 1,0
20,6

mm
mm
mm
mm
mm

28,5
27,3
28,5
28,5
28,0

x
X
x
X
X

Nr. I. 58
P.

28,5
29,0
28,6
30,0
29,0

X
X
x
X
X

Reghin. Păd. Rotund<l
20.V.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 82
P.

28,5
28.0
27 ,8
27,8
27,7

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

30.IV.1969

Nr. I. 135
E M.

30.5
28.8
28,7
30,7

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

3.V. 1970

Nr. I. 277
P.

27.8 X 21,5 mm
27.4 X 2 1 ,4 mm
25,8 X 2 1 ,0 mm

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

15.V.1970

Nr. I. 286
P.

30,9
30,0
30,2
29,0

Deda-Bistra
Jud. Mureş

18.V.1975

Nr. 471
părăsit E o.

X
X
x
X
X

X
X
X
X

X
x
X
X

nun

2 1 ,0 mm
2 1 ,3 mm
21.,2 mm
21,0 mm

22,5
23.1
22,5
23,0

mm
mm
mm
mm

27,3 X 2 1 ,7 mm
28,0 x 2 1 ,8 mm
28,4 X 2 1 ,4 mm
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84. Turdus phUomelos

România
Gurghiu
Jud. Mureş

C. L. Brehm 1831
7.V.1987

Nr. I. 38
P.

Sturz cîntător
26,8 X 20, 7 mm
27,0 X 2 1,0 mm
28,5 x 20,8 mm
28,0 X 21,0 mm
27,8 X 2 1 ,0 mm

7.V.1967

Nr. I. 39
P.

27,0
26,4
26,6
28,8
25,4

x 20,4 mm
x 20, 7 mm

Reghin. Păd. Pereş
Jud. Mureş
26.IV.1968

Nr. I. 90
P.

Gura-vulpii. Reghin
Jud. Mureş

X
X
X
x
X

3.V.1968

Nr. I. 99
P.

27,6
27,2
27,8
:n ,3
28,2

Susenl. Mureş
Jud. Mureş

10.V.1968

Nr. I. 123
P.

Suseni. Dundi
Jud. Mureş

l.V.1969

Nr. I. 136
P.

Gurghiu
Jud. Mureş

Polonia
Oltsztyin.
Păd. Mylomlyn

29.V. 1971

85. Turdus vi.!dvorus L. 1758
Român la
Deda-Blstra. Drum
31.V.1970
Jud. Mureş
Deda-Bistra. Pîrîu
Jud. Mureş

29.IV.1973

Nr. I. 369
PR.

Nr. I.
PUI.

300

Nr. I. 4H
E M.

323

20,2
20,0
20,0
20,0
20,0

mm

mm
mm
mm
mm

X 2 1 ,6 mm

26,G
27,0
28,5
23,0

x 2 1 ,0 mm

X 20,8 mm
X 17,0 mm

27 .2
27,2
28,0
25,4

X 20,8 mm
x 19,8 mm
X 2 1 ,2 mm
x 18,5 mm

25,2
25,0
25,5
25,7

X
X
X
X

20,8
20,7
20,8
20,2

mm
mm

mm

mm

x 20,7 mm

26.0
26.5
27,5
27,2
24,2

X 20,3 mm
X 20,0 mm
X 20,4 mm
x 20,7 mm

Sturz-de-vise
31,G X 23,0 mm
32,0 X 22,3 mm
32,5 x 22,7 mm
33,5 X 22,0 mm
32,3
33,5
32,1
32,4

x 22,3 mm

X 22,8 mm
x 23,0 mm
X 22,8 mm

Nr. P/O

Fam. Sylviidae
86. Acrocephalus schoenobaenus L. 1758
Ungaria
Nr. I. 162
23.V.1 969
Pecs. Pellerdi-ret
P.

87. Acrocephalus agricola Severtzov 1872
România
Nr. I.
P.
Suseni. Berc
Jud. Mureş
14.Vl.1970

x 2 1 ,0 mm
X 21,2 mm
X 2 1 ,0 mm

1 7,3
1 7.7
17,5
17,3
17,5

=

25/122

Lăcar
x 13,l
x 13,0
x 13,2
X 13,2
X 13,5

mic

mm

mm

mm

mm
mm

Lăcar răsăritean
1 7,7 X 13,2 mm
18,l X 13,1 mm
1 7,8 X 12,8 mm
18,0 x 13,0 mm
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88. Acrocephalus palustris

Bechst 1798

România
Mărtineni
Jud. Covasna

16.VI.1968

Suseni. Berc
Jud. Mureş

13.VI.1970

Lăcar-de-stuf
X 13,5 mm

Nr. I. 1 1 3
PR.

18.0
17,8
19,0
18,5

Nr. I . 324

19,7
18,8
19,2
19,2
19,0
19,0

E O.

89. Acrocephalus scirpaceus Herm. 1804

Ungaria
Pecs. Pellerdi-ret

Pecs. Pellerdi-ret

27.V.1969

Nr. I. 183
E M.

12.VII.1958

Nr. I. 184

17,2
1 7.0
17,5
17,5

P.

30.V.1969

Nr. I.
PR.

14,1 mm
13,8 mm
14,0 mm
14,l mm
14,0 mm
14,0 mm

X
X
X
X
X

X
x
X
X

14,0 mm
1 4 , l mm
14,3 mm
13,6 mm
13,8 mm
13,0 mm
13,l mm
13,0 mm
13,2 mm

Lăcar mare
194

91. Sylvia niaoria Bechst. 1795

România
Suseni. Pîriu-hotar
Jud. Mureş

X
x
X
X
x
X

Lăcar ţiriiac
19,3
19,3
19,4
19,4
19,2

90. Acrocephalus arundinaceus L. 1758

Ungaria
Sumony

X 13,6 mm
x 14,0 mm
X 13,6 mm

2 1 .2
2 1 ,0
2 1 ,4
2 1 ,7
20,2

X
X
X
X
X

15,7 mm
15,0 mm
16,0 mm
16,2 mm
14,8 mm

Silvie porumbacă
Nr. I. 70
PR .

14.VI.1967

92. Sylvfa atricapilla L. 1758

22,3
21,2
20,6
20,0

X
X
X
x

16,3 mm
16,3 mm
16,0 mm
15,5 mm

Silvie cap-negru
X
X
X
X
X

România
Reghin. Păd. Rotundă
Jud. Mureş
10.V.1968

Nr. I. 101
P.

18,5
19,2
19,5
18,0
18,9

Reghin. Păd. Rotundă
23.V.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 108
P.

18.0
18,5
19,0
18,8

X
X
X
X

14,5
14,4
14,0
14,0

Reghin. Păd. Rotundă
28.V.1968
Jud. Mureş

Nr. I. 1 1 2

2 1 ,0
20,0
20,2
19,8

X
X
X
X

15,0 mm
15,0 mm
15,0 mm
15,0 mm

Reghin. Hedelul�e
Jud. Mureş
15.V.1970

Nr. I. 285

19,8
19,5
20,0
20,0
19,0

PR.

P.
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X
X
X

14,8 mm
14,8 mm
14,6 mm
14,8 mm
15,0 mm
mm

mm
mm
mm

14,8 m:n
14,5 mm
14,7 mm
15,1 mm
1 4,6 mm
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Nr.

I.

Reghin. Păd. Rotundă
19.V.1970
Jud. Mureş

PUI.

288

19,8
19,5
19,0
19,1

Reghin. Fîntîna-rece
Jud. Mureş
20.V.1970

Nr. I. 289
P.

18.3
16,8
17,8
18,3
18,1
18,2

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Nr. I . 472
E M.

18.8
19.5
1 9,3
18,l
17,7

N1·. I 105

18.7
17,8
18,7
18,5

26.V.1975

19.V.1968

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

P.

x
X
x
X

X
x
X
X

Suseni. Pirîu-hotar
Jud . Mureş

5.VII.1968

Nr. I.
P.

1 18

17.2
17.3
17,5
17,1

Suseni. Berc
Jud. Mureş

19.Vl.1970

Nr. I. 326
P.

17,8
1 7,8
17,8
17,6
18,0

Suseni. Pirîu-hotar
Jud. Mureş

19.Vl.1970

Nr. I. 327
P„ PR.

17,8
18.0
17,9
18,3
18,0

Reghin. Păd. Friciu
Jud. Mureş

6.Vl.1974

Nr. I. 455
PR„ EM.

17,2
17,2
17,5
18,0
16,2
17,l

X
X
X
X
X
X

Nr. I. 463
P„ PR.

1 7,0
17,3
1 7, l
1 7,8

X
X
X
X

Nr. I. 98 ,
PR.

15,4
16,l
16,0
16,0
16,2

94. Sylvia curruca L. 1758
România
Cheile Turzii
Jud. Cluj-Napoca

mm
mm
mm
mm

14,0 mm
13,8 mm
14,0 mm
14,l mm
14,4 mm
14,l mm
14,4
15,0
14,8
14,2
14,l

mm
mm
mm
mm
mm

X
X
X
X
X

14.0
13,6
14,0
14,0

mm
mm
mm
mm

14.0
14, l
13,5
14,0

mm
mm
mm
mm

14,2
14,l
14,5
14,0
14,4

mm

mm
mm
mm
mm

14,3 mm
X 1 4,5 mm
X 1 4.2 mm
X 14,7 mm
x 14,3 mm

x

13,5
14,0
14,0
14,0
13,5
13,5

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Silvie mică

26.IV.1975

95. Phylloscopus collybita Vieill. 1817
România
Reghin. Gura-vulpii
Jud. Mureş

14,8
14,5
14,3
14,6

Silvie cap-sur

93. Sylvia communis Lath. 1787
Rom4nia
Petelea. Mureş
Jud. Mureş

X
X
X
X

3.V.1 969

12,5
12,5
12,3
12,6

mm
mm
mm
mm

Pitulice mică
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mm
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Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Reghin Păd. Friciu
Jud. Mureş

7.V. 1971

8.V.1974

Nr. I. 425
P.

Nr. I. 440
E M.

96. Phylloscopus sibilatrix Bechst. 1793
Nr.
România
P.
Breaza. Dobron
13.V.1973
Jud. Mureş

I. 420

30.IV.1952

29.V.1969

r. I. 249
P.

mm
mm
mm

mm
mm

mm

2/10

x
X
X
X
X

18,0
19.0
19,2
18,6
18,2

X 13,3
x 13,1
X 13,4
x 13,5
X 13,0

13,3
1 3,0
13,8
13,3
13,4

mm

mm
mm
mm

m:n

=

mm

mm
mm
mm
mm

16/78

Fisă-de-pădure
Nr.
P.

I. 57

1.V.1972

Nr. I. 392
P.

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

1.V.1972

Nr. I. 393
P.

13.V.1973

=

16,8
1 7,0
17,l
17,3
17,0

Nr. P/0

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

mm
mm

Muscar sur

Nr. I. 185
E O.

Fam. Motacillidae

13.V.1967

mm
mm

Muscar gulerat

99. Anthus trivialis L. 1758
RomAnia
Reghin Păd. Fri c iu
Jud. Mureş

1 2,0
12,0
12,0
12,1
1 1 ,9
12.0

mm
mm

Pitulice sfîrîitoare
16,5 x 12,2 mm
16,5 X 1 2,0 m m
17,7 X 12,3 mm
15,5 X 1 1 ,6 rrun
16,7 X 12,0 mm
16,5 X 1 2,0 mm
16,2 � 1 1 ,5 mm

98. Muscicapa striata Pall. 1764
Ungaria
Mohăcs.
Cigăny-sziget

X
X
x
X
X
X

14,8
15.0
14,8
14,6
14,5
15,0

12,5
12,0
12,4
12, 1
1 1 ,B
1"2,0

Nr. P/O

Fam. Muscicapidae
97. Ficedula albicollis Temrn. 1815
Ungaria
Pecs.
Mecsek. Kantăr

X
X
X
x
X
X

1 5.5
16,3
15,7
15,5
16,3
1 5,8

Nr . I. 42 1
E M.

20.2
20,5
19,5
20,l
20,2

15,0 mm
X 15,2 mm
X 14,5 mm
x 14,8 mm
X 14,7 m m

x

20.7 X 1 5 , 7 m m
20.2 x 16,0 m m
19,7 X 16,0 mm
1 9.5
19.3
19,l
1 9, 1
19,6
19,8
20,6
19,7
19,3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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15,5
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15,0
15,2
15,2
1 5,4

mm
mm

mm
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mm

mm
mm
mm
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100. Motacilla flava L. 1758
Ungaria
20.V.1969
Pecs. Pellerdi-ret

101. Motacilla cinerea Tunst. 1771
România
Deda-Bistra. Piriu
Jud. Mureş
31 .V. 1970

Deda-Bistra. Pîrîu
Jud. Mureş

7.V.1972

Deda-Bistra. Pîrîu
Jud. Mureş

1 .VI.1975

Ungaria
Pecs.
Mecsek. K6lyuk

Pecs.
Mecsek . K6lyuk

22.V.1969

22.V.1969

102. Motacilla alba L. 1758
Românie
Reghin. Gura-vulpii
31 .V.1967
Jud. Mureş
Petelea. Mureş
Jud. Mureş

1 3.V.1968

Nr. I . 154
PR.

Nr.
P.

I. 299

Codobatură galbenă
18,6 X 1 4,5 mm
18.5 X 14,4 mm
17,6 X 14,3 mm
18,0 X 14,3 mm
18,0 X 14,3 mm
18,0 X 14,6 mm
Codobatură-de-munte
19.0 X 15,2 mm
19,0 X 15,2 mm
19,2 X 15,3 mm
19,1 x 15,l mm
19,0 X 15,4 mm
19,7 X 15,0 mm

Nr. I. 396
P.

17,8
18.8
18,6
18,8
18,7

Nr. I. 473

19,3
19,5
19,2
19,3

Nr. 160
E M., P.

1 7,R
18,8
19,5
18.8
19,0
18,5

Nr. I.
E M.

19,8
19.4
19,6
19,8
19,5
19,2

P.

161

Nr. I. 67
PR.

Nr. I. 107
P.

X
X
X
x
X
X
X
x
x

X
X
X
X
x
X

X
X
x
X
x
X

14,l
14,2
14,l
14,4
14,3

mm
mm
mm
mm
mm

15,l
14,9
15,l
15,2

mm
mm
mm
mm

14,5
14,4
14,0
1 4,0
14,2
14,0

mm
mm
mm
mm
mm

l�.3
1 4,5
15,l
15.0
15.0
15,2

rrun

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Codobatură albă
20,0 x 16,0 mm
18,9 )(( 15,4 mm
19,2 x 15,5 mm
19,4 X 15,5 mm
2 1 ,2
21,2
2 1,5
21,1
20,3
21,5
2 1 ,6

Mirtineni
Jud. Covasna

13.VI.1971

Nr. I. 378
E M.

20,6
2n.2
20,8
20,6

Mirtineni
Jud. Covasna

28.VI.1971

Nr. I. 38!
P. PR.

19,3
18,4
19,3
18,1
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x
x
X
X
x
X
X

15,0
15,3
15,5
15,5
15,6
15,0
15,2

x
X
X
X

14,7
14,9
15,3
14,7

X
x
X
X

mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm

15,2 mm
15.3 mm
15,2 mm
15,2 mm
mm
mm

mm
mm

CATALOGUL OUALOR DE PASARI
Mărtineni
Jud. Covasna

Aluniş
Jud. Mureş

18.Vl.1971

18.VIl.1975

Fam. Laniidae
103. Lanius coUurio L. 1758
România
Reghin. Bungarzi
Jud.

Mureş

30.V.1967

Reghin. Gura-vulpii
31.V.1967
Jud. Mureş

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

2.VI.1967

Nr. I. 377
P.

Nr. I. 482
E M.

Nr. I. 65
P.

Nr.
P.

I. 66

Nr. I.
P.

68

325
18.G
18,9
18,8
19,9
19,8
19,6
19,7
19,8
19,8

X
X
X
X

X
X
X
X
X

14,7
14,9
14,7
15,1

mm
mm
mm
mm

14,7
14,8
15,l
14,6
14,8

mm
mm
mm
mm
mm

Nr. P/O = 23/118
Sfrlncioc roşietic
19.8 X 16 ,0 mm
20,6 x 16,0 mm
19,8 � 16,0 mm
20,5 X 16,0 mm
20,0 X 16,0 mm
20,4 X 16,0 mm
22,0
22,0
22,0
20,5
20,0
21,5
23,0

X
X
X
X
X
X
X

17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,3
17,0

22,6
23,0
23,0
21,6
22,3

X
X
X
X
X

16, 7
16,5
16,0
16,0
16,4

Reghin. FlnUna-rece
27.V.1968
Jud. Mureş

Nr. 110
P.

22,5
21,5
21,2
20,8
21,0
22,0

Reghin. Flntlna-rece
Jud. Mureş
27.V.19âs

Nr. I. 111
P.

22,6
22,5
22,3
22,0
22,4

Mărtinen i
Jud. Covasna

18.VI.1968

Nr. I. 1 1 6
P.

22.5
2 3 .2
2 1 ,7
21,6

Icland
Jud. Mureş

26.VI. 1 969

Nr. I. 233
PR.

Reghin. Hedelul-mare
30.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 287
P.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
22,8 X

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm

16,4 mm

15,7
15,8
15,6
15,7
16,4

mm
mm
mm
mm
mm

x 16.1
X 16,0
X 16,5
X 16,5

mm
mm
mm
mm

22, l X 1 3,2 mm
21,7 X 15,8 mm
22,5 X 16,l mm
23,0 X 16,5 mm
23,0 X 17,0 mm
22,8 x 17,2 mm
2 1.6 X 16,6 mm
2 0,7 X 16,3 mm
20,8 X 15,8 mm
21,0 X 15,8 mm
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Reghin. Hedelul-mare
27.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 295
P.

18,5
2 1,0
19,3
20,0
19,2
20,0

X
X
X
X
X
x

14,5
15,0
14,6
15,0
14,5
14,2

mm

mm

mm

mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

25.V.1970

Nr. I. 308
P.

21,5
22,6
21,2
2 1 ,0

x
x
X
X

16,8
16,8
16,4
16,8

mm
mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

3.Vl.1970

Nr. I. 315
P., PR.

23,2
22,5
22,6
22,7
23,1

X
X
X
X
X

17,0
16,0
17,0
16,5
16,G

mm
mm
mm
mm
mm

Mărcuşa
Jud. Covasna

9.Vl.1!170

Nr. I. 330
P.

24,3
23,0
22,7
23,0
23,7

X
X
X
X
X

mm
mm
mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

16.VI.1970

Nr. I. 335
P.

2 1 .0
2 1 ,0
21,0
22,0

X
X
X
X

16,8
17,0
16,5
17,0
17,0
16,8
16,6
17,0
17,0

mm

Mărtineni
Jud. Covasna

6.VI.1970

Nr. I. 338
PR.

23,0
22,2
22,6
22,0
22,0

X
X
X
X
X

16,2
16,2
16,2
16,0
15,2

mm
mm
mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

13.VI.1970

Nr. I. 339
P.

2 1 .2
22.2
22,1
2 1 ,0
21,3

X
X
X
X
X

17,2
17,0
17,0
16,2
17,0

mm
mm
mm

21,0
22,2
21,0
22,5
20,8

X
X
X
X
X

16,0
16,2
16,l
16,0
lG,O

mm
mm
mm
mm
mm

2 1 ,2
21,l
22,0
21,0
2 1 ,3

X
X
X
X
X

16,4
16,4
16,4
16,0
16,2

mm
mm

20.3
21,8
21,5
2 1 ,5

X
X
X
X

17,5
17,5
1 7,0
17,0

mm
mm

22,5
22,0
22,0
22,2
22,2

X
X
X
X
X

16,5
16,6
16,9
16,3
16,7

mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

7.Vl.1970

Nr. I. 341
E M.

Mărlineni
Jud. Covasna

23.V.1972

Nr. I. 404
P.

Breaza. Dobron
,Jud . Mureş

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

2.Vl.1974

17.V.1975

Nr. I. 454
P.

Nr. I. 469
P.
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mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm
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Sfrîncioc-de-vară
23,1 X 17,6 mm
23,8 X 17,8 m m
22,3 X 1 7 , 6 mm
24,8 X 18,3 m m

104. Lanius minor Grnel. 1788
România
Pild. Suseni
27.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 296
P.

105. Lanius execubitor
Romilnia
Mărtineni
Jud. Covasna

27.V.1970

Nr. I. 314
P.

Mărtincni
Jud. Covasna

l l .V.1969

Nr. I . 215
P.

26,5
25,5
24,3
24,7
25, 7
25,3

Mărtineni
Jud. Covasna

2.V.1970

Nr. I. 272
P.

25,9
25,5
25,4
25,4
25,5

Farn. Sturnidae
106. Sturnus vulgari& L. 1758
România
Reghin. Hedelul-mare
25.IV.196e
Jud. Mureş

Sfrîncioc mare sp.
26,5 X 19,7 mm
27,6 X 19,8 m m
26,6 X 19,7 mm
26,2 x 20,0 m m
27,2 X 20,0 m m
26,8 X 19,7 mm

X
X
X
X
X

Nr. P/O
Nr. I. 89
P.

26,8
28,3
28,2
29,5
28,4
28,0

Reghin. Hedelul-mare
Jud . Mureş
25.IV.1968

Nr. I. 88
P.

30.0
30,4
31,5
31,0
30,6
30,5
31,0

Reghin Păd. Friciu
Jud. Mureş

Nr. I. 93

29,0
28, l
28,2
28,4
28,3

Rei;ihin. Hedelul-mare
27.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 294
P.

27.9
27,2
28,6
28,0

Măr�ineni
Jud. Covasna

25.V.1970

Nr.
P.

29,5
28,9
27,8
30,l
29,0

Mărtineni
JuJ. Covasna

8.V.1970

28.IV.1968

x
X
X
X
x
X

I. 306

Nr. I. 307
P.

29,5
29,l
27 ,5
28,0
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X
x
X
X
X
X

X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

X
X
x
X
X

X
X
X
X

19,2
19,0
19,3
19,8
19,5
19,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm

19,8
19,7
19,5
19,5
19,4

mm
mm
mm
mm
mm

13/61
Graur
20,3 mm
2 1 ,3 mm
19,3 m m
21,l mm
2 1 ,6 m m
2 1 ,2 mm
=

2 1 ,3
2 1 ,6
2 1 ,4
22,0
2 1 ,4
2 1 ,3
22,0

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

20,0 mm
29,8 mm
20,0 mm
20,0 mm
20,0 m m
20,0
19,6
20,0
19,8

mm
mm
mm
mm

20,8
2 1 ,3
2 1 ,0
2 1 ,2
21,2

mm

2 1,2
20,4
20,6
20,5

mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm
mm

LADISLAU KALAB�R

328

Nr. I. 309
PR.

31,0
29,8
30,3
3 1 ,2

Reghin. Hedelul-mare
Jud. Mureş
7.Vl.1970

Nr. I. 319
PR.

28,5
28,2
26,0
28,0

Reghin. Hcdelul-mare
22.IV.1971
Jud. Mureş

Nr. I. 355
E M.

28,8
27,6
27,4
29,8
28,7

Reghin. Hedelul-mare
22.IV.1971
Jud. Mureş

Nr. I. 356
PR.

28,8
29,0
28,5
29,0

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

19.V. 1974

Nr. I. 444
P., PR.

30,0
30,0
29,5
29,8
30,0

Reghin. Fîntina-rece
1.VI.1974
Jud. Mureş

Nr. I. 453
PUI.

28,0
28,5
28,0
27,0

Reghin. Fîntina-rece
Jud. Mureş

Nr. I. 464
E O.

27,9
28,8
28,l
27,6

Mărtineni
Jud. Covasna

22.V.1970

4.V.1975

Reghin. C.A.P.
Jud. Mures

Reghin. C.A.P.
Jud. Mureş

7.V.1967

18.V.1967

20.V.1967

20,5 mm
21,5 mm
2 1 ,8 mm
2 1 ,2 mm

X
X
X
x

X
X
X
X
X

2 1 ,5 mm
20,4 mm
20,8 mm
2 1 ,2 mm

X
x
·
x
X

X
x
X
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X

Nr. P/O

Fam. Ploceidae

2 1 ,0
2 1 ,2
21,6
20,9
21,1

mm
mm
mm
mm
mm

22,3 mm
22,1 mm
22,0 mm
21,7 mm
22,0
21,7
2 1 ,4
2 1 ,7
2 1 ,2

mm
mm
mm
mm
mm

2 1 ,7 mm
21,5 mm
2 1 ,6 mm
2 1 ,5 mm
21,3
2 1 ,2
21,3
21,l
=

mm
mm
mm
mm

25/1 19

Vrabie-de-casă

107. Passer domesticu& L. 1758
România
Reghin. Locuinţa
Jud. Mureş

X
X
X
X

Nr. I . 42
PUI.

22,5
23,0
22,0
20,6

Nr. I. 60
P.

22.0
22,3
2 1 ,6
22,4
22,5

Nr. I . 68

2 1 ,3
22,5
22,0
21,0

P.

Reghin. Locuinţa
Jud. Mureş

26.IV.1968

Nr. I. 91
P.

23,5
23,0
22,5
22,3

Mărtiner.i C.A.P.
Jud. Covasna

18.Vl.1968

Nr. I . 1 15
P.

22,5
21,l
23,2
22,1

X
X
X
x

x
x
X
X
X

X
x
x
X
X
x
X
X

X
X
X
X
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14,8
14,8
15,0
14,6

m�n
mm
mm
mm

15,2
15,6
15,6
15,3
15,2

mm
mm

15,8
16,5
16,3
lG,O

mm
mm
mm
mm

15,6
16,3
15,8
15,7

mm
mm
mm
mm

16,0
15,5
15,3
15,6

mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm
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Mărtineni
Jud. Covasnn

HJ.V. 1969

Nr. I. 218
P.

23,2
21,8
2 1 ,5
23,2

X
X
X
X

15,3
15,5
15,5
15,3

mm
mm
mm
mm

Mărtineni
Jud . Covasna

8.Vl.1969

Nr. I. 219
PR.

21,8
22,2
22,6
21,6
22.2

X
X
X
X
X

16,0
16,2
16,2
15,8
16,2

mm
mm
mm
mm
mm

Mărtlneni
Jud. Covasna

28.Vl.1969

Nr. l. 228
EM.

22,0
22,0
22,6
22,4

X
x
X
X

16,5
16,0
16,6
16,0

mm
mm
mm
mm

Mărtineni
Jud. Covasna

28.Vl.1969

Nr. I. 229
EM.

21,7
22,5
23,5
22,5

X
X
X
X

15,B mm
16,3 mm
16,8 mm
16,7 mm

Icland
Jud. Mureş

26.VI.1969

Nr. l. 234
P.

22,0
23,2
21,0
2 1,3

x
x
X
X

16,2
16,0
15,2
15,5

Ciumani-Gheorghieni
Jud. Harghita
21.VII . i 97 1

Nr. I. 384
P.

108. Passer montanw L . 1 758
România
Gurghiu
Jud. Mureş

7.V. 1967

Gurghiu
Jud. Mureş

7.V.1967

Reghin
Jud. Mureş

18.V.1D67

mm
mm
mm

mm

2 1 ,0 X 14,7 mm
2 1 .0 X 15,2 :nm
21,4 x 15,6 mm
Vrabie-dc-cimp

Nr. I. 40

18,0
18,5
18,0
18.7
18,5

X
x
x
X
x

14,0
14,2
14,0
14,0
14,0

mm
mm
mm
mm
mm

Nr. I. 41
P.

16,7
19,3
18,7
19,2
16,8
19,3

X
x
X
X
X
X

13,0
13,3
14,l
13,5
13,6
14,3

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Nr. I . 61

18,3
19,2
18,5
18,3
19,0

X
x
X
X
x

13,7
14,2
14,0
14,0
13,8

mm
mm
mm

14,0
14,0
13,5
14,2

mm
mm
mm
mm

PR.

P.

mm
mm

Reghin. Păd. Rotundă
20.V.l!JB7
Jud. Mureş

P.

Nr. I. 63

19,B
20,0
19,7
20,4

X
x
x
X

Deleni
Jud. Mureş

Nr. I . 97
EO.

17,7
18,7
20,3
20,3

X 13,8 mm
x 14,3 mm
X 14,1 mm
x · 14, irrlm

2.V.1968
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Mărtineni
Jud. Covasna

8.VI.1969

Nr. I. 220
EM.

17,2
19,0
19,0
18,0
18,3
18,6
19,4

Nr. I. 282
EO.

20,1
19,7
20,0
19,6
20,0
19,5

Reghin. Hedelul-mare
30.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 298

20,0
20,4
19,3
20,4
20,0

Reghin. Hedelul-mare
7.VI.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 320
P.

20,0
21,0
19,7
20,8
20,0
19,2

Reghin Păd. Friciu
Jud. Mureş

Nr. I. 344
EM.

18,4
18,5
18.0
18,6
18,4

Nr. I. 3!i7

19,0
20,0
19,4
19,5
19,0

Deleni
Jud. Mureş

1 1 .V.1970

5.VII.1970

Reghin. Hcdelul -mare
29.IV.1971
Jud. Mureş

Reghin. Hcclelul-mare
20.V.1971
Jud. Mureş

Suseni. Păd. Crucii
Jud. Mureş

10.V.1974

Breaza. Livada-Luţului
Jud. Mureş
6.VI.1974

PUI.

PR.

Nr. I. 366
P.

Nr. I. 441
NF.

Nr. I. 456
P., PR.

17,7
19,7
18,5
19,6
19,l
19,4
19,2
19,0
19,l
19,5
18,7
19, l
19,3
19,0
18,9
19,0
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1 3,2
14,0
14,0
13,8
15,2
15,2
14,8

mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm

14,8 mm
15,0 mm
15,0 mm
14,6 mm
15,0 mm
14,5 mm
14,5 mm
14,7 mm
14,5 mm
14,7 mm
14,5 mm
14,8
14,5
14,4
14,2
15,0
14,8

mm
mm
mm
mm
mm
mm

14,0
14,3
13.8
14,4
14,2

mm
mm
mm
mm
mm

X 13,8

mm

X
X
X
X
X

X 13,8 mm
X 13,5 mm

X 13,7 mm
X 13,8

mm

x 13,5 mm

X 14,3 mm
X 14,1 mm
X 14,7

mm

X 14,6 mm

X 13,2 m m
X 13,l mm

X 13,0 mm

X 13,1 mm
X 13,2 mm

X 13,0 mm

X 14,5 mm
X 14,4 mm
X 14,-t

mm

X 14,2 mm
X 14,3 mm
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Nr. P/0

Fnm. Fringillidae
109. Fringilla coelebs L. 1758

=

30/132

Cinteză

România
Reghin. Păd. Rotundă
Jud. Mureş
13.V.1967

Nr. I. 48
P.

19,0
19,3
19,2
19,5
19,5

x
X
x
X
X

15,0
15,0
15,2
15,0
14,8

mm
mm
mm
mm
mm

Reghin. Păd. Rotundă
Jud. Mureş
16.V.1!!67

Nr. I. 55
P.

19.5
19.4
19,5
19,8

X
X
X
X

14,8
15,6
15,0
15,0

mm

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Nr. I. 148
P.

18.8
18,4
19,2
18,8

X
X
X
X

14,3
14,0
14,5
14,l

mm
mm
mm

x
X
X
X

14,3 mm
15,0 mm
14,8 mm
14,6 mm

Br<"aza. Dobron
Jud. Mureş

Reghin Păd. Friciu
Jud. Mureş

1 1.V.1969

mm

Nr. I. 278
P.

!9,0
19.8
19,8
19,0

20.V.1974

Nr. I. 448
EM.

18,0
20.4
20,0
19,l
20,l

X 13,5 mm
X 14,3 mm

1 7,6
17,8
18,2
18,6
18,7

X 14,4 mm

Nr. I. 86
P.

X 14,0 mm
X 14,5 mm
X 14,5

X 14,2 mm
X 14,0 mm
X 14,5 mm

Nr. I. 54
P.

20.3
19.8
19,7
20,0

X
X
X
X

Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Nr. I. 365
P.

17,8
18,6
18,0
18,2

X 14,2
X 14,4

14.V.1971

1 10. Carduelis chloris L. 1758

19.V.1970

14,5
14,8
14,5
14,8

mm
mm
mm
mm

X 14,5 mm
mm

mm

x 14,0 mm

Florinte
Nr. I. 64

26.V. 1967

mm

X 14,2 mm

Reghin. Păd. Rotundă
16.V.1967
Jud. Mureş

Mărtineni
Jud. Covasnn

mm
mm

3.V.1970

Reghin. Păd. Rotundă
Jud. Mureş
23.IV.1968

RomAnia
Reghin. Bungarzi
Jud. Mureş

mm

P.

Nr. I. 312
P.

19,2
19,0
19,5
19,5
19,5

X 14,8 mm

19,6
20,0
19,8
20,0

X 14,8 mm
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Mărtineni
Jud. Co va sna

19.V.1970

Nr. I. 313

EO.

19,1
19,0
19,0
19,4
18,5

111. Carduelin carduelis L. 1758
România

!Vlăt·tineni
Jud. Covasna

6.VI.1970

Mărtincni
Jud. Covasna

19.VI.1972

Aluniş
Jud. Mureş

Ungaria
Pecs.
Via Gostat

18.VIl.1975

27.V.1969

Nr. I. 331
EO.

18,8
18,l
1 7,6
18,4
17,7

Nr. I. 403

18,1
18,6
18,1
18,3

Nr. I. 483
P. (părăsit)

19,3
19,0
19,4
19,0
19,0

Nr. I. 190

18,2
18,6
18,6
18,8

P.

Reghin. l3uni;:arzi
Jud. M ure�
Breaza. Dobron

Jud. Mureş

Brraza. Dcbron
Jud. Mur.:-ş

Bistra-Murcşului
Jud. Mureş

Brt-aza. Dobron
Jud. Mureş

14.V. 1967

1 1.V.1969

PR.

mm

mm

x
X
x
x
x
X
X
X
X

13,4
13,8
13,0
13,5
13,0

mm

mm

mm
mm
mm

15,0 mm
15,0 mm
14,8 mm
14,5 mm

24,8
25,0
25,0
22,7

Nr. I. 149

24,0
24,0
24,0
23,7
24,2

P.

P.

X
X
x
x
X

X
x
X
X

13,6
13,9
13,7
13,5
13,8

mm
mm
mm
mm
mm

13,4 mm
13,0 mm
13,0 mm
13,l mm

Botgros

Nr. I . 53

X
x
X
X

X
X
X
x
X

X
x
X
X
X
X

18,0
18,0
18,0
17,6

mm
mm
mm
mm

17,0
17,0
16,8
16,8
16,6

mm
mm

16,6
17,0
17,0
16,6
17,l
16,8

mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
mm

Nr. I. 150

22, 7
24,0
23,0
22,5
23,5
22,5

Nr. I. 395

24,0
25,0
24,7
24,5
24,8

X
x
X
X
X

17,0
17,2
17,0
17,0
17,0

mm
mm
mm
mm
mm

Nr. I. 426

19,5
25,0
24,1
24,3
23,6

X
X
X
X
X

14,0
18,5
18,0
18,2
18,0

mm
mm

11. V.196'.l

EM.

7.V.1972

PR.

13.V.197-l

mm
mm
mm

Cînepar

113. Coccothraustes coccothraustes L. 1758
Ro:n4nia

14,7
14,8
14,8
14,8
14,6

Sticlete

112. Acanthis cannabina L. 1758
RomQnia

X
X
X
X
X

EO.
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Breaza. Dobron
Jud. Mureş

Nr. I . 443

l!l.V.!97-1

P.

6.VI r . l!J68

x
X
X
x

10,4 mm
18,2 :rnn
18,8 mm
18,G mm

Presură sură

1 14. Emberiza calandra L. 1 758
România
Suseni. Pirîu-hotar
Jud. Mureş

24,8
24,5
25,0
24,4

Nr. I. 1 19
P.

21,3 X 16,3 mm
23.2 X 11.> m:n
Presură galbenă

1 15. Emberiza citrinella L. 1758

16,2
16,0
16,0
16,0

mm
mm
mm
mm

România
Reghin. Gura-vulpii
6.Vl.1967
Jud. Mureş

Nr. I. 69
EM.

22,4
22,7
21,7
22,3

X
X
X
X

Sus�ni. Pădure
Jud. Mureş

Nr. I. 221
P.

22,0
22,5
21,8
22,0
22,0

X 15,3 mm

14.VI.1969

Reghin. Hroelul-mare
21.V.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 2!10
PUI.

22,l
2 1 ,2
21,4
22,1

Rei::h in. Gura-vulpii
Jud. Mureş
23.V.1970

Nr. I. 292
P.

22.3
21,0
22,0
22,2
21,5

X 15,5 mm

X 15,8 mm

X 15,4 m:n

X 15,4 mm
X
X
X
X

16,6
16,7
16,7
16,6

x 16,3 mm

X 16,0 :nm
X 16,5 mm
X 16,2 mm

X 16,l mm

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

7.VI.1970

Nr. I. 317
PUI.

22,2
21.6
22,0
22,0

Suseni. Pădure
Jud. Mureş

9.VII.1970

Nr. I. 345
EM.

22.0
20.3
19,8
20,0

Reghin. Hedelul-marc
10.VII.1970
Jud. Mureş

Nr. I. 346
P.

2 1 ,4 X 16,8
21.5 X 16.3
19,7 X 16,0
2 1 ,2 X 16,0

Nr. I. 42b
EO.

20.0
20,6
20,5
20,4

1 16. Emberiza schoeniculw L. 1758
România
Reghin. Păd. Mihăila
1 7.VII.1973
Jud. Mureş

mm
mm
mm
mm

X 17,l mm
x

17.0 mm

X
X
X
X

16,0 mm
16.0 mm
15.8 mm
16,0 mm

X 17,3 mm
X 1 7,3 mm

mm
mm
mm
mm

Presuri-de-stuf
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P O P

(26.IV.1 903-1 .V.1 916)
GEORGE D. VASILIU

In dimineaţa zilei de 1 mai 1976 a încetat subit din viaţă la Cluj,
în plină activitate creatoare, profesorul
emerit dr. docent V i c t o r
P o p, fost titular al Catedrei de Zoologia vertebratelor l a Facultatea
de Biologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Cunoscut om de ştiinţă în ţară şi peste hotare, distins pedagog şi
excepţional coleg, V ic t o r P o p, s-a alăturat de la început propuner;i
noastre de a colabora la volumul omagial dedicat prof. C. M o t a ş.
Nutrind un deosebit respect, preţuire şi caldă afecţiune savantului
C. M o t a ş, scrisoarea ce mi-a adresat din Cluj-Napoca la 8 martie
1 9 76 confirmă aceste sentimente.
Iubite Domnule coleg Vasiliu,
„.Vă răspund că a-şi putea să vă trimit pentru volumul omagial C. Motaş
lucrare de dimensiunile cerute, dar în limba germană, intitulată „Neue Tubificiden
(Oligochaeta, Annelida) aus Rumanien" cu 4 figuri. ln ea descriu două subspecii
noi : Peloscolex (Peloscolex) stankovici istriensis şi Peloscolex (Cutiruga tenuis
striatus). Ambele au fost colectate de doamnele Aurelia Nicolau şi Ecaterina Po
pescu din lacurile de pe malul sting al Dunării inferioare în anii 1951-1953. Tot
în această lucrare propun împărţirea genului Peloscolex în două subgenuri :
Fiind vorba de descrieri de subspecii noi, n-am putut să scriu lucrarea în limba
românâ, dar ea are un rezumat românesc de 6 rînduri. .„O am bătută la maşină
fn două exemplare şi traducerea sa completă în limba română„. ln momentul de
faţă nu vă pot da o altă lucrare potrivită în termenul cerut. Mi s-au cerut să
trimit date, urgent despre Oligochete pentru ediţia a doua din Limnofauna europae.
1n afară de aceasta am pe masă două teze de doctorat pentru a le face referate...
o

Cu cele mai alese sentimente
Prof. Victor Pop

Tragicul şi neaşteptatul eveniment din 1 mai a pus capăt bunelor
intenţii ale profesorului V i c t o r P o p de a fi prezent cu contribuţia
sa ştiinţifică în acest volum omagial.
·
Pentru valoarea operei sale ştiinţifice şi a marei sale omenii, ii
aducem toată recunoştinţa noastră.
V i c t o r P o p s-a născut la 26 aprilie 1903. A urmat cursurile
Universităţii din Cluj, unde la 23.Vl.1928 obţine
licenţa în ştiinţele
naturale cu subiectul : „Influenţa factorului piric asupra vegetaţiei", iarhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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la Bucureşti promovează examenul de capacitate (august 1929). După
14 ani de activitate didactică şi ştiinţifică, îşi trece doctoratul în ştiin
ţele naturale (6.X l . 1 945) cu o frumoasă teză intitulată : „Lumbricidele

Profesorul V i

c

tor

Pop

din România", unica teză de doctorat condusă de marele savant E m i l
R a c O v i ţ ă.
V i c t o r P o p îşi împarte activitatea didactică între învăţăminiul
mediu şi universitar din care primului îi dedică 16 ani şi ultimului
29 de ani. Este pe rînd profesor în învătămîntul mediu la Liceul „Al.
Odobescu" din Bistriţa ( l .IX.193 1-31 .VIII. 1939), Liceul de aplicaţie al
Şcolii normale superioare din Cluj (l .IX. 1 9 39-1940), Liceul de stat din
Carei ( 1 940/ 1 94 1 ), Liceul de stat mixt cu „limba de predare română din
Cluj ( 1 94 1-1944), Liceul „Bariţiu" din Cluj (19 44-1 945), Inspector şco
lar de specialitate ( 1 945-1946), Directorul Şcolii
Normale din Cluj
( 1 947-1 948), Liceul clasic mixt din Cluj ( 1 .XI. 1 948-3 1 . I . 1 949). In învăhttp://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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ţămîntul tJniversitar urcă toate treptele ierarhice începînd de la prepa
rator la Institutele de Zoologie şi Botanică din Cluj (l.X.1925-30.IX.
1 928), asistent la Institutul de Zoologie (l .X. 1929-3 1 .XII.1930), Şef de
lucrări la acelaşi Institut (l .I. 1946-3 1.I. 1949), Conferenţiar Universitar
la Catedra de Zoologie a Facultăţii de Biologie şi Geografie din Cluj
(l .II. 1949-14.II. 1 9 62), Profesor Universitar, titular al Catedrei de Zoo 
logia vertebratelor la aceeaşi facultate (15.II.1 962-1 5.IX. 1973), Profesor
Universitar emerit (1973), Profesor Universitar consultant (15.IX. 1973- 1 .V.1976).
Profesorul V i c t o r P o p a desfăşurat o largă activitate didac
tică universitară, ţinînd cursuri de biologie generală (1 948-1951) de
histologie şi embriologie (195 1-1961) şi de zoologia vertebratelor (19491973) apreciate mult de studenţi, pentru valoarea ştiinţifică a conţinu
tului lor ca şi pentru stilul şi metoda pedagogică de predare.
Paralel cu această activitate didactică, V i c t o r P o p, a dus o sus
ţinută muncă de cercetare ştiinţifică, consacrîndu-se studiului viermilor
oligocheţi. n acest scop, întreprinde încă din anul 1 929 o călătorie de
specializare în Italia unde primeşte primele îndrumări de la profesorul
D a Fl i e 1 o R o s o din Modena unul din cei mai mari specialişti în
Oligochete din lume. Pasionat de studiul acestui grup de animale, colec
tează personal şi prin elevii săi un vast material de oligochete din ţară,
studiază cu atenţie colecţia Institutului de Speologie din Cluj bogată
în material colectat de E m i 1 R a c o v i ţ ă ş1 colaboratorii săi din unele
peşteri din Europa şi Africa de Nord, colecţiile de oligochete ale Muzeu
lui din Linz provenite din Alpii de Est, ale Muzeului naţional de Istorie
Naturală din Budapesta provenite din Ungaria, Peninsula Balcanică
şi Italia, colecţia profesorului P. R e m y din Nancy conţinînd material
din Corsica ca şi alte mici colecţii europene. In felul acesta, V i c t o r
P o p, ajunge să-şi desăvîrşească temeinic cunoştinţele sale asupra vier
milor oligocheţi, publicînd numeroase lucrări de faunistică, biogeografie,
morfologie, histologie, filogenie şi sistematică.
Descrie numeroase specii noi pentru ştiinţă sau pentru ţara noastră
şi emite două ipoteze noi, una despre filogenia şi alta despre răspîndi
rea geografică a lumbricidelor, aducînd astfel modificări vechiului sis
ttm de clasificare al acestui grup de viermi, sistem adoptat azi de majo
ritatea specialiştiJ.Jr în oligochete şi încetăţenit în ştiinţă sub numele de
„s ! s t e m u 1 P o p". Prin seriozitatea lucrărilor sale, prin noile contri
buţii aduse ca şi prin conceptul lor de interpretare, V i c t o r P o p şi-a
înscris numele printre marii specialişti ai lumii în oligochete.
Valoarea erudiţiei lui este consemnată nu numai de prezenţa unor
zoologi din Ungaria (A. Z i c s i), Polonia (J. D. P 1 i s k o), Bulgaria,
Franţa (E. B o u c h e) , care au venit la Cluj să capete învăţătura de spe-.
cialitate direct de la maestru sau de numeroasele specii · de oligochete
din diferite părţi ale globului dedicate lui şi care îi poartă numele, dar
şi de recunoaşterea unor foruri internaţionale de specialitate care i-au
cerut colaborarea la alcătuirea unor monografii (Limnofauna europae),
http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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sau participarea la întrunirea specialiştilor în oligochete terestre (Braum
schweig, R.F.G.), fiind socotit ca prim specialist chemat la constituirea
Comitetului de taxonomişti ai oligochetelor terestre în scopul de a înc<>rca
să stabilească jaloanele de urmat şi clarificarea dificilei taxonomii a
grupului, pentru ca aceasta să fie accesibilă nu numai foarte puţinilor
specialişti, dar şi acelora care studiază oligochetele din punct de vedere
ecologic şi al rolului lor în economia naturii.
La această importantă întrunire, V i c t o r P o p, n-a mai putut par
ticipa. Simţindu-se istovit şi încercat de primele semne ale bolii car
diace, P o p scrie la 8 aprilie profesorului O t t o G r a f f organizatorul
acestei întruniri, o scrisoare de 4 pagini în care îi explică imposibilitatea
de a participa la întrunire, dar nu uită să-i trimită în scris propunerile
sale sub forma unei sinteze, concepţiile sale asupra taxonomiei şi filo
geniei lumbricidelor şi căile de urmat pentru realizarea unui sistem uni
tar şi clar a grupului.
Depăşit de suferinţă, scrisoarea a răm�s neexpediată ! (Informaţii
de la fiul acestuia V. V. Pop).
O analiză sumară a patrimoniului ştinţific ce ne-a rămas după o
muncă de 47 ani a profesorului V i c t o r P o p (anexă listc.1 lucrărilor
publicate) ne indică liniile diriguitoare ale cercetărilor sale consacrate
studiului familiei Lumbricidae ca şi a altor oligochete mai ales acvatice

(Branchiodellidae, Tubificidae, Naididae, Aelosomatidae).
V i c t o r P o p întreprinde lucrări de taxonomie şi filogenie asupra

Lumbricidelor (4, 13) care sînt marcate de aplicarea unui sistem nou
recunoscut în literatura universală de specialitate sub termenul de „sis
temul Pop" şi despre care S t 6 p B o w i t z (Nyt magazin for Zoologi,
17 (2) : 1 74, 1960) precizează că „permite diagnoze generice mult mai

clare decît sistemul R o s a M i c h a e l s o n, de asemenea permite sesi
zarea unor trăsături evolutive care înainte erau dificil de detectat ...
Este deci natural că autorii recenţi au început să adopte sistemul de cla
sificare propus de P o p".
De o deosebită apreciere se bucură lucrările de revizuire a unor
genuri de lumbricide (7, 19). V i c t o r P o p studiază lumbricidele din
fauna noastră (9, 13, 15, 1 6 , 1 8 , 26, 27, 30, 33, 34) ca şi din alte zone
ale Europei (3, 5, 6, 8, 1 1 , 1 2 , 29, 3 1 , 35), descriind 15 specii şi subspecii
de lumbricide noi pentru ştiinţă, precum şi alte 16 specii noi pentru
ţara noastră. Pentru stabilirea unor criterii de bază la analiza afinită
ţilor dintre genuri şi specii la lumbricide, V i c t o r P o p iniţiază remar
cabile cercetări de histologie consacrînd unele studii asupra muscula
turii longitudinale a lumbricidelor (20) ca şi asupra glandelor calcifere
(2 1 , 32). Asupra Oligochetelor acvatice (Naidide, Tub.ificide, Branchio
bodellide, Aelosomatide etc.) a adus valoroase contribuţii
sistematice
(27, 30).
In afara lucrărilor semnalate, V i c t o r P o p a contribuit la revi
zuirea şi completarea unor lucrări importante asupra oligochetelor. Ulti
mul material (prelucrate în aprilie 1 976) se referea la o monografie amplă
asupra Limnofaunei Europei, iar kl ultimul timp, lucrările sale au fost
solicitate de un colectiv din Australia în vederea tipăririi unei monogra http://www.studiisicomunicaribacau.ro / https://biblioteca-digitala.ro
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fii a Oligochetelor. V i c t o r P o p avea în studiu final de redactare
materialul care urma să alcătuiască fascicola din Fauna R.S.R. privind
Oligochetele din România. Mi-a arătat acest material, l-am răsfoit
împreună şi, l-am îndemnat să-l trimită imediat Academiei noastre. Dar,
scrupulos cum l-am cunoscut, mi-a răspuns că îl „va trimite, dar mai

doreşte să adauge nişte specii noi descoperite".
Pedagog desăvirşit, a publicat primul curs universitar de zoologia
vertebratelor din istoria literaturii noastre de specialitate (38) urmat de
altele (39, 40), ca şi de primul tratat de Zoologia Vertebratelor elaborat
în colaborare cu Z. F e i d e r, A 1. V. G r o s s u şi S t. G y u r k o (41)
ajuns astăzi la ediţia a III-a.
In cele 1 370 pagini tipărite sau litografiate, însoţite de desene clare,
cit reprezintă contribuţia profesorului clujan, apar cu evidenţă stilul
său clar, linia evoluţionistă şi explicaţia materialist-dialectică a fenome
nelor naturii. A incurajat pe unii din studenţii lui, ajunşi profesori în
învăţămintul mediu, să publice manuale de specialitate sau să trateze
anumite părţi din Zoologia Vertebratelor aşa cum este cazul lucrării
„Organe, sisteme, aparate în seria Cordatelor" (1 970), care s-a bucurat
de o bună apreciere.
Profesorul V i c t o r P o p a dus în decursul vieţii sale şi o intensă
activitate social-culturală. Timp de patru ani (1 935-1939) a · fost secre
tarul Departamentului din oraşul Bistriţa al Asociaţiei Culturale „Astra",
perioadă în care a ţinut numeroase conferinţe de cultură generală şi dF
popularizarea ştiinţei în oraşul Bistriţa şi mai ales în satele din judeţul
Bistriţa-Năsăud. Şi-a pus toată priceperea şi pasiunea pentru ridicarea
nivelului cultural al ţărănimii, participind la organizarea a două „şcoli
ţărăneşti•' în Bistriţa ; a organizat o utilă expoziţie agricolă a judeţului
Bistriţa-Năsăud şi a condus cu pricepere, în calitate de preşedinte ( 1 9381939), Camera de Agricultură a judeţului. Democrat convins a fost în
fruntea mişcărilor progresiste dirijind ca preşedinte (1 944-1945) orga
nizaţia clujeană „Mişcarea tineretului progresist". Pentru corectitudineil
sa, pentru vederile sale înaintate a militat în cadrul sindicatului invăţă
mintului clujean atit mediu cit şi universitar.
ln cadrul S.R.S.C. a ţinut numeroase conferinţe cu caracter ştiin
ţific şi politic dedicindu-se cu ardoare muncii culturale de masă, activi
tate recunoscută şi evidenţiată de forurile conducătoare. Lui Victor Pop
trebuie să-i recunoaştem şi intensa lui contribuţie pusă în slujba ocro
tirii naturii (1 955-1956) ca preşedinte al „Consiliului pentru îndrumarea
ocrotirii naturii". ln orice domeniu social-cultural al Clujului numele
lui Victor Pop se înscrie ca o dovadă a prestigiului ştiinţific, a pasiunii,
căldurii, onestităţii şi omeniei lui.
V i c t o r P o p ne-a părăsit neaşteptat, în plină activitate ştiinţi 
fică. Erudiţia lui va rămine înscrisă în lumea ştiinţifică din ţară şi de
peste hotare. Modestia i-a fost medalia pe care a purtat-o toată viaţa.
Omenia lui a fost virtute. A dăruit tot ce a avut mai bun. Dar ,.moar
tea este singura divinitate care nu doreşte daruri".
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- (1930) : La structure de l'epithelium pulmonaire chez Helix pomatia L. Bui.
Soc. şti. Cluj, 3 : 65-60 (cu E. Epure).
- (1938) : Neue Lumbriciden aus Rumanien. Bui. Soc. şti. Cluj, 9 : 134-152.
- (1940) : Beitrăge zur Kenntnis der Lumbricidenfauna der Kecske - und
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Syst., Jena, 74 : 487-522.
- (1942) : Beitriige zur Kenntnis der Lumbricidenfauna des Komitates Bars.
Frag. Faun. Hung., Budapest, 5 : 8-82.
aus Sudest
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Europa. Zool. Anz. Leipzig, 140 : 57-59.
- (1943) : Das Verwandtschaftschaftsverhiiitnis zwischen Dendrobaena platyura
(F i t z i n g e r) und Octolasium montanum C e r n o s v i t o v (Oligo
chaeta). Zool. Jahr. Abt. Syst. 76 : 397-412.
- (1943) : Einheimische und ausliindische Lumbriciden des Ungarischen Na
tional Museum in Budapest. Ann. Hist.-Nat. Musei Nationalis Hungarici,
Pars zoologica, 36 : 12-24.
- (1944) : Ujab adatotok az erdelyi Lumbricidiik ismeretehez. Neue Angaben
zur Kenntinis der Lumbriciden in Siebenbiirgen. Ann. Hist.-Nat. Musei
Nationalis Hungarici. Faun. Hung. I. : 48-52.
- (1944) : A kevessortejil gyiiriisfergek (Oligocha e ta) gyiijtese es konzervâlâsa.
Frag. Faun. Hung. Budapest 6 : 73-79.
- (1947) : Lom briciens de la Corse. Arch. de Zool. exper. et gen., Paris, Notes
et revues, 85 : 1-18.
- (1947) : Die Lumbriciden der Ostalpen. Anal. Acad. Rom. ser. II, 22 mem. 3 :
85-133.
(1948) : Lumbricidele din România. Anal. Acad. R.S.R., Secţ. geol. geogr.
biol. Seria A, val. 1, mem. 9 : 1-124 (383-506).
(1945/46) : Considerations theoretiques sur la correlation entre la position

des pores des spermatheches et celle des organes clitellien chez les Lom
briciens. Dare de seamă asupra şed. Cerc. Zoo!. Cluj, p. 5-7.

- (1946/47) : Allolo bophora dugesi (R o s a) var. getica, une nouvelle variete de
Lumbricide de la Roumanie. C. R. Seances du Cercle Zoo!. de Cluj,
p. 8-9.
- (1947/48) : Allolo bophora mehadiensis R o s a var. boscaiui, une nouvelle
variete de Lumbricide de la Roumanie. lbid. p. 10- 1 1.
(1 947/48) : Dendrobaena jeanneli, nouvelle espece de Lumbricide cavernicole.
lbid. p. 15-16.
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de Lumbricide et ses affinites. Bui. Soc . şti. Cluj, 10 : 104-109.
- (1952) : Revizuirea sistematicd a genului de Lumbricide Biseniella. Stud.
cercet. şt. Acad. R.S.R. Fii. Cluj, 3 - 4 : 172-186.
- (1957) : Contribuţii la cunoaşterea structurii musculaturii la lumbricide.
Bui. Univ. „Babeş-Bolyai•, Cluj. ser. Şt. Nat., 1 : 5 1 :>-:.527 (în colab. cu
M a r i a D r a g o ş).
- (1958) : Contribuţii la cunoaşterea structurii glandelor calcifere ale lumbri
cidelor. Studia. Univ. „Babeş-Bolyai". Tom. III, nr. 7, Ser. II. fasc. 2 :
183-207. (în colab. cu M a r i a C ă d a r i u şi H o r t e n s i a L ă z ă
r e s c u).
- ( 1 959) : Contribuţii la . studiul ochilor dorsali la Lampetra (Eudontomyzon
danfordi R e g a n (Cyclostomata, Petrom11zones). Stud. cercet. bio!. Acad.
R.S.R„ Fii. Cluj, nr. 1 : 143-151 (in colab. cu L u c i a D u ş a).
-
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- ( 1 959) : Contribuţii la cunoaşterea structurii musculatorii la lumbricide. Co
municarea a I I-a. Studia Univ. „Babeş-Bolyai", Cluj, ser. II, fasc. 2,
Bio!., p. 79-103 (în colab. cu M a r i a D r a g o ş).
- (1961) : A bsorbţia, repartiţia şi eliminarea Ca'5CZ:i la Lum?ricus terrestris.
Studia Univ. „Babeş-Bolyai", Cluj, Ser. Bio!. fasc. I : 191-201 ; în lb.
franceză în J. Physiol. 53 (2) : 450-4 5 1 .
- (1 964) : Contribuţii la cunoaşterea structurii musculaturii la lumbricide. Co

municarea a I I I-a. Studia Univ. „Babeş-Bolyai", Cluj, ser. bio!. fose .

1 : 65-72.
- (1964) : Noi date faunistice şi sistematice asupra lumbricidelor din România.
Studia, Univ. „Babeş-Balyai�. Cluj, ser. biol. fasc. 2 : 1 07- 1 1 6.
- (1 965) : Systematische Revision der europiiischen Branchiobdelliden (Oligo
chaeta). Zoo!. Jahr. �"Yst. 92 : 219-238.
- (1968) : Ilyodrilus thermalis, eine neue Tubificidenart
(Oligocheta) Zoo!.
Anz., Jen a. 180 : 1 36-140.
- (1 968) : Les Lumbricides cavernicoles de la collection Biospeologica. Arch.
Zoo!. exper. et gen. Paris, 109 : 229-256.
- ( 197 1 ) : Contribuţii la cunoaşterea faunei oligochetelor din apele termale de
lingă Oradea. Studia Univ. „Babeş-Bolyai", Cluj, ser. bio!., fasc. 1 :
127-132.
(1971) : Oligochetes (Annelida) Zimicoles des grottes et des eaux interstiitielles
de Suisse. Rev. Suisse Zoo!., 78 (4) No. 47 : 821-827 .
- (1972) : /ncercări de între buinţare a unor indici biochimici în delimitarea
speciilor la Lumbricfde (Oligochaeta). Studia Univ. „Babeş-Bolyai" Cluj,
Ser. Bio!., fasc. 2 : 103-107. (în colab. cu M a r i a C h i r o c o i a ş i u
şi D e 1 i a S u t c u).
- ( 1 971) : Deux especes nouvelles de Pristina (Naididae, Oligochaeta) et leurs
affinites. Studia Univ. „Babeş-Bolyai" Cluj, ser. bio!. fasc. 1 : 79-89.
- (1973) : Octolasium (Octodrilus) ribustum, nouvelle espece de Lumbricide et
ses ajfinites. Rev. Roum. Bio!. ser. Zoo!. 18 (4) : 265-268.
- (1947) : Faunistische Forschungen in den Grundwiissern des Nahen Ostens.
XII. Oligocheta (Annelida). Arch. Hydrobiol. 73, I : 108- 1 2 1 .
(Aelosomatidae,
- (1975) : Was ist Hydricosoma chappuisi
M i chae1sen
Oligochaeta) ? Mitt. Hamburg. Zoo!. Inst. 72 : 75-78.
- (1976) : Ist Potamothris thermalia (P o p) synonym mit Potamothrix heus
cheri (B r e t s c h e r) (Tubificida, Oligochaeta, Annelida) ? Zoo!. Anz„
Jena, 196 : (3/4).

Cursuri şi manuale universitare publicate
38.

- (1957) : Curs de zoologia Vertebratelor.
Cluj, 608 pg.

39.

- ( 1 959) : Curs de zoologia Vertebratelor. Voi . II, fasc. 1, Reptile şi Păsări. Li
tografia Invăţămîntului. Cluj, 32 1 p.
- (1 962) : Zoologia Vertebratelor. Voi. I I , fasc. 2. Mamiferele. Ed. Didact. şi
pedag. Buc. 207 p.

40.
41.

Voi. I., Litografi;i Invăţămîntului,

- (1964) : Zoologia vertebratelor. Ed. Didact. Şî pedag. Buc. 768 p. (în <·olab.
cu Z. F e i d e r, A 1. V. G r o s s u şi Ş t. G y u r k o). Ediţia a II-a în
l!J67, ediţia a III-a în 1976.
Lucriri de popularizare

42.
43.

44.

( 1 954) : Protecţia păsărilor. Natura, an. VI, nr. 3 : 57-67.
- (1955) : Molia florilor de cireş. Natura, an . VII, nr. 1 : 106-109.

- (1972) : Colaborator la Dicţionarul enciclopedic român.
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