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Abstract:  
INFESTATION AND DAMAGE CHARACTERISTICS PRODUCED BY
SOME CHAFERS SPECIES IN YOUNG PLANTATIONS ESTABLISHED 
ON SANDY SOILS FROM THE SOUTH OF OLTENIA REGION    
The present paper presents infestation and damage characteristics produced by different

species of  Scarabaeidae larvae found in sandy soils from the south of Oltenia region where forest
plantations have been establish.

In this soil we identified chafers species with different biology, larval stages, damage
potential and ecological and structural characteristics: Polyphylla fullo, Anoxia orientalis, Anoxia
pilosa, Amphimallon solstitialis, Anomala solida, Anomala dubia and Anisoplia segetum.  Studying
these parameters  and using Cluster Analysis we have established root damage risk on the seedling
for each  plantation.  

Besides the genetic determinations (i.e. species, age), the damage potential of the larvae
and the way in which these can eat the seedling roots depend on the environmental conditions of the
soli in the feeding periods of the larvae. In dry seasons and high teperature at the level of the soil the
larvae  would prefer no food for a certain period of time in order to allow them to survive deep down
on the soil and in this case the level of damage is low.

It is important to know the damage riskand the damage characteristics in order to make the
most suitable decisions for the establisment of plantations in the South of Oltenia region.      
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1. INTRODUCERE

Prin HG nr. 357/2002, REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR – ROMSILVA
a preluat de la Agenþia Domeniilor Statului (ADS) o suprafaþã de 6621 ha terenuri
improprii culturilor agricole în vederea reconstrucþiei ecologice a acestora prin
împãdurire. Din totalul suprafeþei preluate, circa 3200 ha se gãsesc în raza Direcþiilor
Silvice Craiova (2215 ha) ºi Slatina (985 ha), terenuri situate pe nisipuri fluviale din
zona Mãceºu – Dãbuleni – Ianca – Orlea, supuse permanent deflaþiei eoliene.

Înainte de efectuarea primelor lucrãri de împãdurire (primãvara 2003),
sondajele efectuate în sol, în vederea stabilirii infestãrilor cu diverºi dãunatori de
rãdãcinã, au arãtat cã, pe fondul necultivãrii  dupã anul 1989,  aceste terenuri au fost
foarte puternic infestate cu diverse specii de Scarabaeidae, aparþinând subfamiliilor
Melolonthinae – Amphimallon (Amphimallon) solstitiale Linnaeus, 1758, Anoxia
(Anoxia) pilosa Fabricius,1792, Anoxia (Protanoxia) orientalis Kryniky, 1832,
Polyphylla (Polyphylla) fullo Medvedev, 1951 ºi Rutelinae- Anisoplia (Autanisoplia)
austriaca Herbst, 1783, Anomala (Anomala) dubia Scopoli, 1763, Anomala (Anomala)
solida Erichson, 1847, Chaetopteroplia segetum Herbst, 1783, Phyllopertha horticola
Linnaeus, 1758 (Chimiºliu 2002, Neþoiu & Chimiºliu 2004), specii cu cicluri de viaþã,
preferinþe de hranã ºi vârste larvare diferite, unele insuficient studiate în literatura de
specialitate din þarã ºi din strãinatate (Blachovsky, 1936, Panin, 1955 , Bobârnac, 1957,
1960, 1970, 1978, Paºol, 1967, 1969, 1972, 1982, 1986). 

În silviculturã, de-a lungul timpului, au existat preocupãri cu privire la
activitatea Scarabaeidaelor, dar acestea s-au îndreptat în special asupra speciei
Melolontha melolontha (Ene, 1971; Ciornei, 1995) în pepinierele silvice ºi doar
colateral  la vãtãmãrile produse în plantaþiile silvice.  
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Rezumat
Lucrarea prezintã caracteristicile infestãrilor ºi a vãtãmãrilor produse de larvele diverselor

specii de Scarabaeidae (cãrãbuºi) depistate în terenurile nisipoase din sudul Olteniei, inapte pentru
agriculturã ºi supuse reconstrucþiei ecologice prin împãdurire. 

Au fost depistate ºi identificate diverse specii de cãrãbuºi, cu biologie, vârste larvare,
potenþial de vãtãmare ºi caracteristici eco-structurale foarte diferite: Polyphylla fullo, Anoxia
orientalis, Anoxia pilosa, Amphimallon solstitialis, Anomala solida, Anomala dubia ºi Anisoplia
segetum. Pe baza cunoaºterii acestor parametri, utilizând metode statistice ( Programul Statistica-
Cluster Analysis), s-a stabilit riscul de vãtãmare a rãdãcinilor puieþilor pentru fiecare perimetru de
împãdurire studiat.

Potenþialul ºi modul de vãtãmare al larvelor, în afarã de caracteristicile determinate genetic
(specie, vârstã), depind ºi de condiþiile de mediu din sol din perioada activã de hrãnire a larvelor.  În
condiþii de uscãciune ºi temperaturi ridicate în sol, larvele preferã lipsa hrãnirii o perioadã de timp în
favoarea gãsirii unui habitat de supravieþuire în profunzimea solului, cu implicaþii asupra nivelului de
vãtãmare.

Cunoaºterea riscului de vãtãmare ºi a caracteristicilor vãtãmãrii a stat la baza adoptãrii unui
management eficient al amplei acþiuni de împãdurire din sudul Olteniei.      

Cuvinte cheie: Scarabaeidae, risc de vãtãmare, infestãri, perimetru de împãdurire, regiunea  
Oltenia 
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În vederea exercitãrii unui management eficient al activitãþii de împãdurire în
aceste terenuri, în perioada 2003-2006, Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice
(I.C.A.S) a efectuat cercetãri cu privire la bioecologia ºi dinamica populaþiilor de
cãrãbuºi, caracteristicile eco-structurale ale acestor populaþii, preferinþe de hrãnire ºi
potenþialul de vãtãmare al larvelor, precum ºi stabilirea unor mãsuri de prevenire a
infestãrilor ºi de combatere a  acestor dãunatori rizofagi (Neþoiu, 2006 a). 

Din ansamblul acestor cercetãri, lucrarea de faþã ºi-a propus sã prezinte
caracteristicile infestãrilor ºi ale vãtãmãrilor produse de aceste specii  în perimetrele de
împãdurire, caracteristici care au stat la baza adoptãrii de cãtre ocoalele silvice a unui
management eficient privind controlul acestor dãunatori rizofagi.

2. MATERIAL ªI METODÃ

2.1 Locul cercetãrilor

Aspectele  cu privire la caracteristicile infestãrilor ºi ale vãtãmãrilor produse de
diversele specii de cãrãbuºi au fost studiate în perimetrele de împãdurire constituite de
ocoalele silvice Sadova (Cãlãraºi, Robu I, Robu II, Daina, Chioroiu, Poligon) ºi
Corabia (Ianca Co, Orlea, Ianca N., Glojdiboru), care, pe perioada cercetãrilor, s-au
aflat în plin proces de împãdurire (fig. 1).

Neþoiu et al.

Fig. 1. Amplasamentul perimetrelor de împãdurire infestate cu cãrãbuºi
Plantations infested with chafers species sites.
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Terenurile nisipoase pe care s-au  constituit perimetre de împãdurire de cãtre
O.S. Sadova, înainte de înfiinþarea sistemului de irigaþii Sadova – Corabia (perioada
anilor 1970-1980), erau puþin cultivate agricol, parþial necultivate ºi parþial acoperite cu
pãduri rare de salcâm, înfiinþate la  începutul secolului XX (fig. 2). 

Aceste pãduri au fost defriºate ºi terenurile rãmase nude au fost supuse
operaþiunii de nivelare a dunelor de nisip existente, care a schimbat peisajul
geomorfologic al zonei. Materialul de pe vârful dunelor a ajuns la baza acestora ºi a
îngropat  solurile mai bogate de pe interdune. În aceastã situaþie, pe alocuri, a rãmas la
suprafaþã nisip lipsit aproape total de humus ºi elemente nutritive. Pânã în anul 1989,
aceste terenuri au aparþinut SCCCPN Dãbuleni,  fiind cultivate în regim intensiv, diferit
de la tarla la tarla, cu viþã de vie, pomi fructiferi sau cereale (cu precãdere orz ºi secarã).
Dupã anul 1990, treptat, sistemul intensiv de culturã a fost abandonat,  tarlalele cu nisip
fãrã humus nu au mai fost însãmânþate, iar culturile de viþã de vie sau pomi fructiferi
s-au rãrit, intrând într-un proces de uscare în masã. Pe acest fond, au reapãrut pe
suprafeþe mari speciile ierboase specifice  anilor de dinaintea intervenþiei  omului în
cadrul acestui ecosistem.  Astfel, înainte de plantare, pe aceste terenuri au fost întâlnite
numeroase specii psamofile precum: Euphorbia cyparissis, Syrenia cana, Gypsophila
paniculata, Hieracium pilosella, Alkanne tinctoria, Ferbascum sp, Polygonum
arenarium, Bromus sp. În locurile mai aºezate, cu  conþinut mai ridicat de azot s-au gãsit
asociaþii întinse de Atriplex sp., Amarantus retroflexus, Chenopodium allnum, Hordeum
muremum, Cirsium arvense, Digitaria filiformis, Agropyron repens º.a. 

Terenurile pe care s-au  constituit perimetre de împãdurire de cãtre O.S.Corabia
sunt situate în fosta luncã inundabilã a Dunãrii pe care alternau dune, interdune ºi bãlþi,
active doar dupã inundaþiile de primãvarã. Dupã indiguirea Dunãrii, aceste terenuri au
fost nivelate  ºi cultivate cu diverse cereale de cãtre  fostul  IAS Corabia. Dupã anul
1989, datoritã productivitãþii agricole scãzute, aceste terenuri nu au mai fost cultivate,
astfel cã, în timp, a apãrut vegetaþia specificã  nisipurilor sãrace sau a fostelor funduri
de bãlþi. Înainte de împãdurire, pe aceste terenuri, în afarã de speciile psamofile
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Fig. 2. Aspectul terenurilor înainte de nivelarea dunelor. Foto din zona martor conservatã  "in situ "de
SCCCPN Dãbuleni la înfiinþarea staþiunii.
Land before dune smoothing. In situ preserved mark area of the region.  
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enumerate mai sus au fost întâlnite ºi alte specii caracteristice fostelor funduri de bãlþi
precum: Echinochloa crus-galli, Carex sp. Setaria sp., Agrostis stolonifera, Inula sp
º.a.  

În asemenea habitate schimbate antropic, au apãrut condiþii propice înmulþirilor
în masã a unor specii de Scarabaeidae, deja prezente anterior în zonã.

2.2 MATERIAL ªI METODÃ

Stabilirea structurii pe specii a populatiilor, densitatea larvelor ºi modul de
rãspândire al infestãrilor în suprafaþã s-a realizat pe perimetre de ameliorare, prin
efectuarea în toamna 2004 a unor sondaje în sol (3 sondaje/ha), dupã o reþea
rectangularã cu latura  de 50 m, fiecare sondaj având dimensiunile de 100 x 100 x 100
cm. 

Larvele rezultate au fost inventariate ºi consemnatã adâncimea la care au fost
gãsite iar apoi, în laborator, au fost împãrþite pe specii ºi vârste, dupã caracteristicile
sternitului  anal (Penin, 1955). 

Cu datele obþinute, s-a determinat proporþia de participare a fiecãrei specii de
cãrãbuºi din populaþia existentã în fiecare perimetru,  densitatea acestora ºi modul cum
aceste specii coabiteazã în cadrul aceluiaºi biotop. Aceste caracteristici au stat la baza
stabilirii gradului de risc la vãtãmare a puieþilor care urmau sã fie plantaþi.

Prelucrarea statisticã a datelor s-a fãcut cu ajutorul programului Statistica 6
utilizând Cluster Analysis. În analiza gradului de risc la vãtãmare s-au considerat ca
variabile structura larvelor pe specii ºi vârste, densitatea ºi potenþialul de vãtãmare a
acestora. Potenþialul de vãtãmare s-a apreciat prin indici, acordaþi în urmãtoarea ordine
descrescãtoare a speciilor ºi vârstelor larvare prezente în perimetrele de împãdurire:
Polyphylla L3, Anoxia L3, Amphimallon L3, Polyphylla L2, Anoxia L2, Amphimallon
L2, Anomala L2-3, Polyphylla L1, Anoxia L1, Amphimallon L1, Anisoplia L2-3,
Anomala L1, Anisoplia L1. La acordarea acestor indici, s-a þinut seama de cele
consemnate în literatura de specialitate ºi de observaþiile noastre efectuate pe parcursul
cercetãrilor.

Caracteristicile vãtãmãrilor produse de larvele de cãrãbuºi au fost urmãrite
de-a lungul  sezonului de vegetaþie, atât în laborator, în vase de vegetaþie, cât ºi în teren,
pe itinerar, în fiecare perimetru de împãdurire constituit. La stabilirea potenþialului de
vãtãmare ºi a preferinþelor de hrãnire, s-a avut în vedere specia ºi vârsta larvelor, specia
gazdã (salcâm, gladiþã, sãlcioarã, cenuºer, corcoduº) ºi condiþiile solului (textura,
structura ºi conþinutul în apã  la momentul atacului).

În laborator, pentru urmãrirea modului ºi potenþialului de vãtãmare a fost
amplasat un experiment cu trei factori de variaþie  ºi anume: A- specia de cãrãbuºi cu
trei gradãri: A1 -Anoxia orientalis, A2 - Polyphilla fullo, A3 - Anomala dubia, B -
vârsta larvelor cu trei gradãri: B1 - vârsta L1, B2 - vârsta L2, B3 - vârsta L3 ºi C –
gradul de umezealã a solului cu douã gradãri: C1 –sol reavãn ºi C2 – sol uscat (fig. 3).

Neþoiu et al.
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Ca variabile dependente au fost considerate cantitatea de hranã consumatã,
exprimatã în volum (mm3), ºi modul de roadere apreciat ca superficial, profund sau fus
retezat. Aceste caracteristici au fost mãsurate în toamnã la încetarea hrãnirii larvelor,
observaþii parþiale efectuându-se regulat, de-a lungul sezonului de vegetaþie. Datoritã
impreciziei constatate la determinarea volumului de hranã consumatã, s-a renunþat la
prelucrarea statisticã a datelor pentru aceastã variabilã.

În primãvara 2005, în perimetrul Cãlãraºi, pentru urmãrirea preferinþei de
hrãnire ºi a modului de vãtãmare, s-a amplasat un  experiment (3x2 cu  3 repetiþii) cu
puieþi de diferite specii gazdã plantaþi în grup (salcâm, gladiþã, sãlcioarã, cenuºer),
fiecare din aceste grupuri fiind infestate cu câte 3 larve din una din speciile Anoxia
orientalis, Polyphilla fullo ºi Anomala dubia, aflate în vârsta a II-a ºi a III-a. Fiecare
grup a fost protejat pe adâncimea de 100 cm cu material plastic, pentru evitarea migrãrii
larvelor (fig. 4). 

Ca variabile dependente au fost considerate specia atacatã ºi modul de roadere
apreciat ca superficial, profund sau fus retezat.

Observaþiile asupra evoluþiei creºterii puieþilor ºi a atacului larvelor s-au fãcut
bilunar iar în toamnã, la coborârea larvelor în profunzime, puieþii au fost scoºi,
inventariate rãnile ºi apreciatã intensitatea ºi  modul de vãtãmare.

Analele ICAS  50, 2007 

Fig. 3. Aspecte ale amplasãrii experimentului în laborator cu privire la urmãrirea modului ºi 
potenþialului de vãtãmarea a larvelor de cãrãbuºi, 2005
Laboratory experiments regarding damage potential of the chafers larvae, 2005  
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3. REZULTATE

3.1. Caracteristicile infestãrilor

Variabilitatea foarte mare a infestãrilor, constatatã în urma efectuãrii sondajelor
în sol, ºi  necesitatea adoptãrii rapide a unui management al lucrãrilor de împãduriri a
determinat abordarea cercetãrilor cu privire la caracteristicile infestãrilor pe perimetrele
de împãdurire constituite (fig. 5).

Neþoiu et al.

Fig. 4. Aspecte ale amplasãrii experimentului în teren cu privire la urmãrirea preferinþei de 
hrãnire ºi a modului de vãtãmarea a larvelor de cãrãbuºi, 2005-2006
Field experiments regarding food preferences and damage characteristics of   the chafers 
larvae, 2005-2006

Fig. 5. Frecvenþa ºi densitatea larvelor de cãrãbuºi, pe specii, în  perimetrele de împãdurire. 
Toamna 2004.
The density and the frequency of the chafers larvae, on different species, in studied -
plantations. Autumn 2004.  
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Astfel, larvele de Anoxia (în special A. orientalis), cu potenþial de vãtãmare mare, au
fost dominante în perimetrele cu sol nisipos, cultivate anterior cu pomi fructiferi sau
situate în apropierea fostelor livezi ºi anume: Daina, Robu II, Ianca N, Ianca C0 ºi
Orlea. Tot aici, specia a înregistrat ºi densitãþi de 1.2 – 2.2 larve/m2 arãtându-se astfel
foarte periculoasã pentru viitoarele culturi silvice.

Larvele de Polyphylla fullo, cu potenþial de vãtãmare deosebit de mare, au fost
prezente în toate perimetrele studiate, însã proporþia lor de participare în structura
populaþiei s-a situat între 5-10% (exceptional 15% în perimetrul Daina) iar densitatea
acestora nu a depãºit 0.4 larve/m2.  

Speciile de Anomala (A. solida, A. dubia, A. austriaca), cu potenþial de
vãtãmare relativ redus asupra rãdãcinii puieþilor forestieri, au fost prezente în toate
perimetrele studiate însã au dominat doar în cele cultivate anterior cu viþã de vie ºi
anume: Cãrãraºi ºi Robu I, unde ponderea lor a fost în jur de 50% din întreaga -popu-
laþie de larve, iar densitatea acestora  a variat între 0.5 – 1.4 larve/m2.  

Specia  Amphimallon solstitialis, cu potenþial mare de vãtãmare, a fost prezentã
în perimetrele Ianca N, Ianca C0, Orlea ºi Chioroiu în zona fostelor funduri de baltã,
cu vegetaþie specificã, însã proporþia de participare nu a depãºit 5% iar densitate
larvelor a fost în jur de 0.1 larve/m2.

Larvele speciei Anisoplia segetum, cu potenþial de vãtãmare mare pentru
speciile de graminee cultivate anterior, dar foarte redus pentru rãdãcinile puieþilor
forestieri, au fost prezente relativ frecvent în toate perimetrele (20-30%) ºi cu densitãþi
medii în jur de 1.0 larve/m2.

Necesitatea adoptãrii rapide a unui management al lucrãrilor de împãduriri, pe
un asemenea fond general al infestãrilor, ne-a determinat la efectuarea unei analize
detaliate a caracteristicilor infestãrilor pentru fiecare perimetru în parte, care sã ofere o
imagine asupra gradului de risc la vãtãmare a puieþilor care urmau sã fie plantaþi.

Pentru aceasta, s-a apelat la metode statistice, ºi anume Cluster Analyse, care a
reuºit sã grupeze speciile dupã riscul la vãtãmare, în funcþie de structura larvelor pe
specii ºi vârste, densitatea lor ºi potenþialul de vãtãmare a acestora. În cele ce urmeazã,
se prezintã, spre exemplificare, rezultatele obþinute pentru douã dintre cele ºapte
perimetre studiate de noi (Robu I ºi Ianca N.). 

Astfel, în perimetrul Robu I,  în toamna 2004, proporþia larvelor de Anoxia a
fost de cca. 30 % din întreaga populaþie de larve de cãrãbuºi, cu o densitate de cca. 0.5
larve/m2 ºi o structurã pe vârste de felul: 7.0 % - L1, 19.3 % - L2  ºi 3.5 % - L3  sau de
23 % - L1, 65 % - L2 ºi 12 % - L3 dacã ne referim doar la populaþia de Anoxia (fig. 6). 

Larvele de genul Anomala au aparþinut în majoritate speciei A. solida ºi au
reprezentat cca. 42% din populaþia totalã de larve, cu o densitate medie de 0.5 larve/m2,
din care 55 % se aflau în vârsta L2, urmând ca, în primãvara 2005, sã acþioneze ca larve
de L3.

Specia Polyphylla fullo a reprezentat cca.7 % din totalul larvelor, cu densitatea
medie sub 0.1 larve/ m2, din care toate se aflau în L2, urmând ca, în primãvara 2005 –
vara 2006, sã atingã potenþialul maxim de vãtãmare individual.

Analele ICAS 50, 2007
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Larvele de Anisoplia segetum au reprezentat cca. 12 % din populaþia de larve,
cu o densitate de 0.2 larve/m2 , fãrã a prezenta un potenþial pericol pentru puieþi.

Cluster Analysis, prin calcularea distanþelor euclidiene ºi prin minimizarea
varianþei în interiorul grupelor ºi maximizarea varianþa dintre grupe, a condus la
împãrþirea larvelor în 3 grupe (clusters), în funcþie de cele trei variabile considerate
(proporþia de participare a speciilor pe vârste, densitatea ºi potenþialul de vãtãmare indi-
vidual al acestora), aºa cum se aratã în dendrograma din figura 7.

Dupã cum se poate constata din figurã,  prima grupare (cluster 1) este formatã
din  larvele de Anoxia L1 ºi cele de Anisoplia L2, a doua grupare (cluster 2) din larvele
cu potenþialul individual cel mai mare de vãtãmare ºi anume cele de Anoxia L3 ºi
Polyphylla L2 iar ultima grupare (cluster 3) din larvele de Anomala L1-2 ºi cele de
Anoxia L2, care au ponderea cea mai mare din întreaga populaþie de larve.

Pentru a decide dacã mediile pentru variabilele considerate sunt semnificativ
diferite între grupele obþinute am apelat la analiza varianþei (tabelul 1).

Pornind de la nivelul de semnificaþie al valorii F, se observã cã variabilele
densitatea larvelor ºi proporþia de participare a fiecãrei specii pe vârste – au constituit
criteriile de bazã pentru situarea  larvelor unei specii de o anumitã vârstã  în una sau
alta din cele trei grupãri (clustere). 

Graficul distanþelor euclidiene medii pentru fiecare variabilã, pe clustere, a
evidenþiat cã larvele din cluster-ul 2, deºi prezintã un potenþial mare de vãtãmare,
datoritã efectului celor douã variabile semnificative – densitatea ºi proporþia de
participare - nu a constituit  un risc de vãtãmare aºa de  mare precum cel aºteptat (fig.
8).

Neþoiu et al.

Fig. 6. Frecvenþa relativã ºi densitatea larvelor de cãrãbuºi de diverse specii ºi vârste în perimetrul 
Robu I (OS. Sadova) în toamna 2004. N= 90 sondaje, n= 138 larve
Relative frequency and density of the chafers larvae of different species and ages in Robu I 
plantation in Autumn 2004.
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Larvele din cluster-ul 3, deºi au un poteþial de vãtãmare intermediar datoritã
larvelor de Anoxia L2, pot constitui un risc de vãtãmare ridicat, din cauza contribuþiei
majore a densitãþii ºi poderii mari în structura populaþiei.

În perimetrul Ianca N, proporþia larvelor de Anoxia sp. a fost de cca.50 % din
întreaga populaþie de larve de cãrãbuºi, cu o densitate de 1.8 larve / m2 ºi o structurã pe
vârste de felul 4.1% - L1 ; 17% - L2; 28.3% - L3 sau 8% - L1, 34%- L2 ºi 57% - L3
dacã ne referim doar la populaþia de Anoxia (fig. 9) 

Se remarcã astfel existenþa unui real pericol de vãtãmare prin densitatea medie
a larvelor de Anoxia de vârsta L3 – 1.0 larve/ m2 ºi L2 – 0.6 larve/ m2 ºi proporþia mare
de participare a acestora (30%) în structura populaþiei de cãrãbuºi.

Analele ICAS 50, 2007

Fig. 7. Dendrograma larvelor de cãrãbuºi pe specii ºi vârste în perimetrul Robu I, în toamna 2004
Dendogram of the chafers larvae by species and ages in Robu I plantation, Autumn 2004. 

Tabelul 1. Rezultatul analizei variantei. Perimetrul Robu I
Variance analysis results. Robu I plantation

Variable Between
SS df Within 

SS df F signif. 

Densitate 0,1079 2 0,01399 4 15,41840 0,013184
Poten ial de
v t mare. 52,8571 2 30,00000 4 3,52381 0,131094

Propor ia de
participare 454,5721 2 58,99250 4 15,41118 0,013195
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Neþoiu et al.

Fig. 8. Graficul distanþelor euclidiene medii pentru fiecare variabilã pe cele trei grupãri (clustere)
de larve. Perimetrul Robu I, toamna 2004.
Medium euclidian distances for three clusters: damage potential, participation percentage
and larvae density. Robu I plantation. Autumn 2004   

n    Fig. 9. Frecvenþa relativã ºi densitatea larvelor de cãrãbuºi de diverse specii ºi vârste în 
perimetrul Ianca N. (OS. Corabia) în toamna 2004. N= 338 sondaje, n= 1231 larve
Relative frequency and density of the chafers larvae of different species and ages in 
Ianca N plantation in Autum 2004.
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Larvele din genul Anomala reprezintã doar 7% din întreaga populaþie de
cãrãbuºi, cu o densitate medie de 0.3 larve/ m2 .

Larvele de Polyphylla sunt foarte slab reprezentate în structura întregii
populaþii de cãrãbuºi (2%), cu o densitate de doar 0.056 larve/ m2, majoritatea acestora
aflându-se în ultima vârstã (90%).

Speciile de Anisoplia au reprezentat cca. 40% din întreaga populaþie, cu o
densitate de 1.4 larve/m2, fãrã a prezenta un pericol pentru puieþi, datoritã potenþialului
de vãtãmare foarte scãzut al acestora.

Analiza Cluster a condus la împãrþirea larvelor în 4 grupe (clusters), în funcþie
de cele trei variabile considerate în analizã (fig. 10).

Prima grupare (cluster 1) este formatã din larvele de Anoxia L2 si L3 care au
densitatea relativ mare, potenþialul de vãtãmare deosebit ºi pondere mare în populaþie,
toate favorabile producerii unor vãtãmãri semificative. A doua grupare (cluster 2) este
formatã doar de larvele de Anisoplia, fãrã a prezenta pericol pentru puieþi. A treia
grupare este formatã din larve cu potenþial de vãtãmare (Polyphylla L2 - L3 ºi
Amphimallon L2 – L3), dar cu densitãþi ºi pondere micã în structura populaþiei. Ultima
rupare (cluster 4) este formatã din larve cu potenþial de vãtãmare, cu densitate si
frecvenþã reduse, cum sunt larvele de Anoxia L1, Anomala L1-2, Polyphylla L1 ºi
Amphimallon L1.

Analele ICAS 50, 2007

Fig. 10.  Dendrograma larvelor de cãrãbuºi pe specii ºi vârste în perimetrul Ianca  N., în 
toamna 2004

Dendogram of the chafers larvae by species and ages in Ianca N plantation, Autumn 
2004. 
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Analiza varianþei a aratat cã mediile distanþelor euclidiene  pentru fiecare
variabilã (densitatea, potenþialul de vãtãmare, proporþia de participare a larvelor) sunt
semnificativ diferite între grupele (clusters) stabilite prin Cluster Analysis (tabelul 2).

Se observã cã toate cele trei variabile pot fi considerate criterii de bazã în
încadrarea larvelor în una sau alta dintre cele 4 grupãri, ºi în acest caz, potenþialul de
vãtãmare având semificaþia cea mai micã (p= 0.008262). 

Graficul distanþelor euclidiene medii pentru fiecare variabilã, pe grupe (figura
11), a evidenþiat faptul cã larvele din cluster 1 (Anoxia L2 – L3 ) prezintã cel mai ridicat
risc de vãtãmare a rãdãcinii puieþilor atât datoritã densitãþii  ºi proporþiei de participare
mare, cât ºi potenþialului de vãtãmare al larvelor din specia ºi vârstele respective.

Neþoiu et al.

Tabelul 2. Rezultatul analizei variantei. Perimetrul Ianca N.
Variance analysis results.  Ianca N plantation

Variable Between
SS df Within 

SS df F signif.

Densitate 2,408 3 0,13054 7 43,03561 0,000070
Poten ial de
v t mare. 87,500 3 22,50000 7 9,07407 0,008262

Propor ia de
participare 1821,358 3 98,42863 7 43,17681 0,000070

Fig. 11. Graficul distanþelor euclidiene medii pentru fiecare variabilã pe cele patru grupãri 
(clustere) de larve. Perimetrul Ianca N., toamna 2004.

Medium euclidian distances for three clusters: damage potential, participation -
percentage and larvae density. Ianca N plantation. Autumn 2004.   
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Larvele din cluster 3 deºi au un potenþial de vãtãmare la fel de ridicat ca ºi cele
din cluster 1, ele nu pot constitui un risc de vãtãmare major, datoritã influenþei foarte
semificative a celor douã variabile – densitatea redusã ºi proporþia de participare micã
aºa cum s-a evidenþiat prin analiza varianþei.

3.2 Caracteristicile vãtãmãrilor

Experimentele amplasate în teren ºi laborator cu privire la caracteristicile
vãtãmãrilor s-au referit la preferinþa de hrãnire, potenþialul ºi modul de vãtãmare al
larvelor  de cãrãbuºi  de diverse specii ºi vârste. 

Observaþiile ºi mãsurãtorile efectuate în experimentele privind preferinþa de
hrãnire a larvelor au evidenþiat cã nu existã diferenþe semnificative pentru una sau alta
dintre speciie gazdã testate (salcâm, gladiþã, sãlcioarã, cenuºer, corcoduº), indiferent de
specia sau vârsta larvelor de cãrãbuºi. 

Potenþialul de vãtãmare, urmãrit în experienþele de laborator ºi teren,  a arãtat
existenþa unor diferenþe semnificative între larvele diverselor specii de cãrãbuºi,
vârstele larvare ale acestora ºi umiditatea solului la momentul atacului. Larvele
speciilor din subfamilia Melolonthinae (Polyphylla fullo, Anoxia sp. ºi Amphimallon
solstitialis) au un potenþial de vãtãmare al rãdãcinilor puieþilor forestieri mult mai mare
decât cele din subfamilia Rutelinae, iar vârstele larvare mari (L3–L2), indiferent de
specie, consumã mult mai puþin decât larvele mici. Astfel, s-a putut întocmi un
clasament în ordine descrescãtoare al potenþialului de vãtãmare care, alãturi de alþi
factori, a stat la baza stabilirii riscului la vãtãmare din subcapitolul 3.1 ºi anume:
Polyphylla L3, Anoxia L3, Amphimallon L3, Polyphylla L2, Anoxia L2, Amphimallon
L2, Anomala L2-3, Polyphylla L1, Anoxia L1, Amphimallon L1, Anisoplia L2-3,
Anomala L1, Anisoplia L1.

Cantitatea de hranã ingeratã de o larvã  depinde semnificativ ºi de umiditatea
solului la momentul atacului, vãtãmãrile fiind -semnifica-
tiv mai puternice în solurile reavãne decât în solurile com-
plet uscate, indiferent de specie ºi vârstã   (fig. 12-13). 

Analele ICAS 50, 2007

Fig. 12. Variabilitatea vãtãmãrii produse de larve de Poyphylla fullo de vârsta L3, crescute în 
laborator, în condiþii diferite de umiditate a solului
Damage variability produced by Poyphylla fullo larvae, age L3, grew in laboratory 
conditions, in different humidity soil conditions.   
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Dupã modul de vãtãmare al larvelor de cãrãbuºi, s-au putut diferenþia mai
multe tipuri de atac:

- v ã t ã m ã r i  s u p e r f i c i a l e , sub scoarþã, în zona þesuturilor cambiale ale
rãdãcinii principale ori secundare sau tulpinii puieþilor, în cazul plantãrii acestora cu
coletul îngropat (fig. 14). Acest tip de vãtãmare este produs  de larvele de vârstã micã
(L1) de Polyphylla fullo,  Anoxia orientalis ori Amphimallon solstitialis sau de larvele
de vârstele L2 si L3 de Anomala sp. În funcþie de vigoarea puietului ºi de rezerva de
apã din sol, acest tip de vãtãmare (ranã) se poate cicatriza în timp ºi astfel puietul poate
sã depaºeascã impactul atacului.

Neþoiu et al.

Fig. 13. Variabilitatea vãtãmãrii produse de larve de Anoxia orientalis de vârsta L3, crescute în 
laborator, în condiþii diferite de umiditate a solului
Damage variability produced by Poyphylla fullo larvae, age L3, grew in laboratory
conditions, in different humidity soil conditions.   

Fig. 14. Vãtãmãri superficiale, sub scoarþã, în zona þesuturilor cambiale ale rãdãcinii
Superficial damages, under roots bark.
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- v ã t ã m ã r i  p r i n  r e t e z a r e a  r ã d ã c i n i l o r  s e c u n d a r e  s a u  t e r þ i a r e  a l e
p u i e þ i l o r – “bãrbierirea” ºi consumarea acestora de cãtre larvele de vârsta L2  de
Polyphylla fullo,  Anoxia orientalis ori Amphimallon solstitialis sau de larvele de vars-
ta L3 de Anomala sp. (fig. 15). În acest tip de vãtãmare, puieþii stagneazã creºterea, veg-
etând lânced sau, în cazul unei perioade secetoase, prelungite, aceºtia se usucã cu frun-
zele pe ei.

- v ã t ã m ã r i  p r o f u n d e  î n  l e m n  p r i n  r o a d e r e a  r ã d ã c i n i i  p r i n c i p a l e
s u b  f o r m a  u n u i  c r e i o n  a s c u þ i t  în prelung, fãrã rãdãcini laterale sau dacã
-acestea au mai rãmas, ele se gãsesc doar în zona superficialã a solului, sub colet (fig.
16). Acest tip de vãtãmare este produs de regulã de larvele de vârstã mare de Anoxia
orientalis, Polyphylla fullo ori Amphimallon solstitialis în perioadele cu solul uscat în
primii 15 – 20 cm, când larvele gãsesc mediu de viaþã optim (umiditate mai ridicatã ºi
temperaturi mai coborâte) doar sub nivelul de 20 – 30 cm, unde de obicei, este situat
vârful rãdãcinii puieþilor.

- v ã t ã m ã r i  p r i n  r e t e z a r e a  c o m p l e t ã  a  f u s u l u i rãdãcinii la diferite
adâncimi, în funcþie de umiditatea solului din momentul atacului (fig. 17). Acest tip de
vãtãmare este produs de larvele de Polyphylla fullo ori Anoxia orientalis înainte de
împupare, de obicei, dupã o perioadã secetoasã urmatã de o ploaie scurtã, când larvele
urcã pe profil pentru ultima hrãnire. Puieþii se usuca complet, fãrã posibilitatea de
refacere a rãdãcinii.  

Analele ICAS 50, 2007

Fig. 15.Vãtãmãri  produse prin”bãrbierirea” rãdãcinilor secundare sau terþiare ale puieþilor
Damages produced by eating the second and third roots 
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Neþoiu et al.

Fig. 16. Vãtãmãri profunde în lemn prin roaderea rãdãcinii principale sub forma unui creion 
ascuþit 
Deep damages produced by eating the wood of the main  root with thze shape of a 
sharp pencil.  

Fig. 17. Vãtãmãri prin retezarea completã a fusului rãdãcinii
Damage produced by cutting the main  root.
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4. DISCUÞII

4.1. Caracteristicile infestãrilor

Principalele specii de Scarabeidae identificate în suprafeþele destinate recon-
strucþiei prin împãdurire a terenurilor situate pe nisipuri fluviale din zona Mãceºu –
Dãbuleni – Ianca – Orlea, supuse permanent deflaþiei eoliene au fost: Polyphylla fullo,
Anoxia orientalis, Anoxia pilosa, Amphimallon solstitialis, Anomala solida, Anomala
dubia ºi Anisoplia segetum.

Specia Anoxia orientalis a fost identificatã în toate perimetrele de împãdurire
constituite în zonã, habitatul ei fiind strâns legat de caracterul nisipos al solurilor din
aceastã regiune. Aceastã specie, cu un potenþial mare de vãtãmare, a fost dominantã în
perimetrele Daina, Poligon, Robu II, Ianca N,  Ianca C0 ºi Orlea.

Polyphylla fullo este o specie caracteristicã solurilor nisipoase de pe dunele
înierbate, fiind  prezentã aproape în toate perimetrele de împãdurire din zona studiatã.
În nici unul dintre perimetre, proporþia de participare a speciei în structura populaþiei
de cãrãbuºi nu a depãºit 13% iar vârstele dominante au fost L2 ºi L3.

Specia Amphimallon solstitialis a fost semnalatã doar în microdepresiuni cu
soluri aluviale, altã datã funduri de baltã, din perimetrele Ghioroiu, Ianca N, Ianca C0

ºi Orlea. Larvele au arãtat un potenþial mare de vãtãmare la rãdãcina plantelor
lemnoase.

Anomala solida este specia predominantã în perimetrele cultivate anterior cu
viþã de vie ºi pomi fructiferi (Cãlãraºi, Robu I). Atacurile produse de larve la rãdãcina
puieþilor forestieri sunt reduse. In schimb, adulþii pot produce defolieri puternice, în
special la viþa de vie însã, în lipsa viþei, nu evitã frunziºul speciilor forestiere, în special
salcâmul.

Prelucrarea statisticã a datelor utilizând Cluster Analysis, considerând ca
variabile  structura larvelor pe specii ºi vârste, densitatea ºi potenþialul de vãtãmare a
acestora, a permis stabilirea riscului la vãtãmare a rãdãcinii puieþilor pentru fiecare
perimetru în parte. Folosit pentru prima datã la stabilirea riscului la  vãtãmare a unui
agent distructiv, acest procedeu, prin minimizarea varianþei în interiorul grupelor ºi
maximizarea varianþa dintre grupe, a condus la împãrþirea larvelor în grupe de risc
(clusters), în funcþie de cele trei variabile. Din analiza varianþei, variabilele cu nivel de
semnificaþie mic (p< 0.01) au constituit criterii de bazã pentru situarea  larvelor unei
specii de o anumitã vârstã  în una sau alta din grupele de risc realizate prin Cluster
Analysis. 

4.2. Caracteristicile vãtãmãrilor

Pentru caracterizarea vãtãmãrilor produse de larvele diverselor specii de
cãrãbuºi identificate în perimetrele constituite, s-a considerat ca indispensabilã

Analele ICAS 50, 2007
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cunoaºterea preferinþelor de hrãnire, a potenþialului de hrãnire ºi a modului de vãtãmare
din cuprinsul sezonului de vegetaþie.

Cantitatea de hranã consumatã de larvele de cãrãbuºi este relativ greu de
stabilit, existând o mare variabilitate în hrãnirea acestora chiar în cadrul aceleiaºi specii
ºi aceleiaºi vârste. 

În afarã de caracteristicile genetic determinate, cantitatea de hranã consumatã
depinde, în mare mãsurã, de condiþiile de mediu de-a lungul sezonului de vegetaþie, în
special, de temperatura ºi umiditatea solului. Uneori, larvele preferã un habitat de
supravieþuire în defavoarea nutriþiei, acestea putând rezista o perioadã de timp foarte
mare doar cu substanþa organicã din sol, trecutã prin sistemul lor digestiv (Neþoiu, 2006
b). În condiþii de uscãciune în sol ºi temperaturi ridicate, larvele coboarã cât mai adânc
pentru a gãsi un mediu de supravieþuire, preferând lipsa hrãnirii o perioadã de timp în
favoarea unui habitat de supravietuire. În acest caz, prognoza atacurilor  larvelor de
cãrãbuºi efectuatã în toamna precedentã poate fi consideratã  supraevaluatã iar mãsurile
de protecþie luate pot deveni inutile.

Totodatã, s-a constatat cã unii puieþi, deºi atacaþi la rãdãcinã în diverse grade,
pot sã reziste vãtãmãrii fie prin vitalitatea lor superioarã, fie prin condiþiile de viaþã mai
bune (sol mai fertil, bine aprovizionat cu apã, etc). Astfel, vãtãmarea se poate cicatriza
în timp ºi unii puieþi pot depãºi stresul atacului la rãdãcinã sau, în condiþii mai vitrege
de viaþã în aer ºi sol, alþi puieþi se pot usca.

5. CONCLUZII

Aspectele prezentate în lucrare fac parte dintr-o cercetare mai complexã,
efectuatã de ICAS  cu scopul de a pune la dispoziþia  beneficiarului - RNP-Romsilva -
un studiu documentat ºtiinþific, în vederea exercitãrii unui management eficient al
activitãþii de împãdurire în terenurile preluate de la Agenþia Domeniilor Statului, inapte
pentru agriculturã.

Cercetãrile cu privire la aspectele prezentate în lucrare ºi anume caracteristicile
infestãrilor ºi caracteristicile vãtãmãrilor s-au efectuat pe perimetre de împãdurire cu
scopul imediat de stabilire a riscului la vãtãmare a acestor dãunatori rizofagi ºi de
adoptare în final a  unui management eficient privind controlul acestora. 

Principalele specii de Scarabeidae identificate în suprafeþele destinate
reconstrucþiei prin împãdurire au fost: Polyphylla fullo, Anoxia orientalis, Anoxia
pilosa, Amphimallon solstitialis, Anomala solida, Anomala dubia ºi Anisoplia segetum.

Existenþa unor infestãri cu specii ºi vârste diverite ne-a determinat sã apelãm la
Cluster Analyse, care a reuºit sã stabileascã riscul la vãtãmare pentru fiecare perimetru,
în funcþie de structura larvelor pe specii ºi vârste, densitatea lor ºi potenþialul de
vãtãmare a acestora.

Pentru caracterizarea vãtãmãrilor produse de larvele diverselor specii de
cãrãbuºi identificate în perimetrele constituite, s-a considerat ca necesar cunoaºterea

Neþoiu et al.
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preferinþelor de hrãnire, a potenþialului de hrãnire ºi a modului de vãtãmare din -cuprin-
sul sezonului de vegetaþie.

În ceea ce priveste preferinþa de hrãnire a larvelor s-a evidenþiat cã nu existã
diferenþe semnificative pentru una sau alta dintre speciie gazdã testate (salcâm, gladiþã,
sãlcioarã, cenuºer, corcoduº), indiferent de specia sau vârsta larvelor de cãrãbuºi. 

Experienþele de laborator ºi teren au arãtat existenþa unor diferenþe -semnifica-
tive între potenþialul de vãtãmare al larvele diverselor specii de cãrãbuºi, vârstele lar-
vare ale acestora ºi umiditatea solului la momentul atacului. Larvele -speciilor din sub-
familia Melolonthinae (Polyphylla fullo, Anoxia sp. ºi Amphimallon solstitialis) au un
potenþial de vãtãmare al rãdãcinilor puieþilor forestieri mult mai mare decât cele din
subfamilia Rutelinae iar vârstele larvare mari (L3–L2), indiferent de specie, consumã
semnificativ mai mult decât larvele mici.

Potenþialul de vãtãmare, în afarã de specie ºi vârstã, mai  depinde semnificativ
ºi de umiditatea solului la momentul atacului, vãtãmãrile fiind semnificativ mai -puter-
nice în solurile reavene decât în solurile complet uscate, indiferent de specie ºi vârstã.
În condiþii de uscãciune în sol ºi temperaturi ridicate, larvele preferã un -habitat de
supravieþuire în defavoarea nutriþiei, acestea putând rezista o perioadã de timp foarte
mare doar cu substanþa organicã din sol, trecutã prin sistemul lor digestiv. 

Dupã modul de vãtãmare al larvelor de cãrãbuºi, s-au  diferenþiat patru tipuri
de atac: vãtãmãri superficiale, vãtãmãri prin retezarea rãdãcinilor secundare sau terþiare
ale puieþilor, vãtãmãri profunde în lemn prin roaderea rãdãcinii principale sub forma
unui creion ascuþit ºi vãtãmãri prin retezarea completã a fusului rãdãcinii.

Unii puieþi, deºi atacaþi la rãdãcinã în diverse grade, pot sã reziste vãtãmãrii fie
prin vitalitatea lor superioarã, fie prin condiþiile de viaþã mai bune (sol mai fertil, bine
aprovizionat cu apã, etc), rana cicatrizându-se în timp. Puieþii cu acelaºi tip de vãtãmare
dar vegetând în condiþii mai vitrege de viaþã în aer ºi sol se pot usca parþial sau total,
imediat dupã atac sau în cursul sezonului de vegetaþie.
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