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Abstract
ECO-FAUNISTIC STUDIES ON THE SOIL COLEOPTERA IN THE SIC-
PĂSTĂRAIA  AREA (TRANSYLVANIAN PLANE)

Between the years 2002-2004 we carried out qualitative and quantitative samplings of the
soil Coleoptera from forests, skirt, natural and degraded (pastured) meadows, valleys with willows
and shrub vegetation in the Transylvanian Plane. Monthly, on a surface of 10 square kilometres, 75
sampling units have been verified at 7 days each time after their placement. We identified 151 species
belonging to 28 families of Coleoptera (2100 sampled specimens). The cluster analysis was
 performed for the vernal and aestival seasons (taking into consideration that in autumn no new
species was observed). The Shannon  diversity index was computed for each habitat. The obtained
data demonstrate the importance of the skirt in the seasonal migration of the individuals of the
 principal zoophagous and decomposer species from the forests to the natural meadows in the spring
and an inverse trend in autumn. The valleys with willows and shrubs (corridor valleys) are used as
 ecologic microrefuges and crossing inter-populational passages between forest habitats, for some
 umbraticolous predators or scavengers beetles (Carabus glabratus, Silpha carinata), but also having
their particular species (i. e. Carabus ullrichi) that extend their  nocturnal hunting territory in the
 adjacent pastured meadows.

Keywords: Transylvanian Plane, soil fauna of Coleoptera, species diversity, bioindicators,
forests, meadows.
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1. INTRODUCERE

Deoarece Ordinul Coleoptera reprezintă cel mai numeros şi totodată cel mai
răspândit grup de insecte de pe Glob (circa 400.000 pe Glob şi peste 7500 în fauna
României), analiza faunei ce coleoptere este esenţială în cercetările ecologice, aşa cum
au dovedit studiile lui Trautner (1987), Desender et col. (1991), Ribeira & Foster
(1992), etc. Studiul asociaţiilor coleopterologice în aprecierea gradului de alterare a
ecosistemelor şi în evaluarea modificărilor climatice (Lowe & Walker, 1997; Niţu,
2001) este utilizat actualmente pe scară largă şi se justifică prin faptul că Ordinul
Coleoptera prezintă următoarele avantaje care-l fac să se preteze la aceste studii: (i) este
grupul cel mai numeros şi cel mai răspândit din întreg regnul animal; (ii) este grupul
reprezentat prin specii în toate tipurile de habitate terestre şi acvatice (cu excepţia
mărilor şi oceanelor); (iii) este grupul cu specii ce acoperă toate categoriile trofice
 heterotrofe dintr-un ecosistem. 

În acest ultim sens, în studiile efectuate am ţinut să evidenţiem şi situaţia
 repartizării speciilor din aria selectată pe categorii trofice şi am evidenţiat toate
 categoriile trofice după cum urmează: (i) consumatori de ordinul I - 1. specii fitofage -
care se hrănesc cu materie vegetală proaspătă; (ii) consumatori de ordinul II - 2. specii
prădătoare - care se hrănesc cu melci, râme, insecte, etc.; (iii) descompunători - 3. specii
detritivore - care se hrănesc cu detritus vegetal; 4. specii coprofage - care se hrănesc cu
dejecţii animale; 5. specii necrofage - care se hrănesc cu cadavre. Despre ponderea,
repartiţia, diversitatea şi importanţa acestor categorii vom detalia în cele ce urmează. 

2. MATERIAL ŞI METODĂ

Având în vedere suprafaţa relativ mare a ariei propusă spre a fi analizată, au
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Rezumat
În perioada 2002-2004 am efectuat eşantionări calitative şi cantitative asupra faunei de

coleoptere edafice din păduri, lizieră, pajişti naturale, păşuni şi văi umbroase cu sălcii şi vegetaţie 
 arbustivă din Câmpia Transilvaniei. Lunar, pe o suprafaţă de probă de 10 kilometri pătraţi, au fost
aplasate câte 75 de unităţi de probă care au fost verificate şi golite la o săptămână după fiecare
montare în teren. Au fost identificate 151 de specii de coleoptere aparţinând la 21 de familii (2100
specimene). Pe baza  eşantioanelor faunistice, pentru sezoanele vernal şi estival (luînd în considerare
faptul că în sezonul  autumnal nu a mai fost semnalată nicio specie în plus faţă de aceste două
sezoane) a fost efectuată analiza de grupare pentru toate habitatele investigate. Pentru fiecare  habitat
a fost calculat indicele de diversitate Shannon. Datele obţinute demonstrează importanţa lizierei în
migraţiile sezonale ale indivizilor  principalelor specii zoofage şi detritofage dinspre pădure spre
pajiştile naturale adiacente în perioada primăverii şi în sens invers toamna. Văile umbroase cu sălcii
şi vegetaţie arbustivă (văi coridor care  străbat păşunile şi pajiştile între trupurile de pădure
 învecinate) sunt utilizate de unele specii umbraticole  prădătoare sau necrofage (Carabus glabratus,
Silpha carinata) ca pasaje de trecere interpopulaţionale între zonele împădurite, dar adăpostesc şi
specii  caracteristice (Carabus ullrichi), care în crepuscul vânează şi în păşunile învecinate.

Cuvinte cheie:Câmpia Transilvaniei, diversitatea speciilor, bio indicatori, păduri, pajişti 
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fost întreprinse pentru început investigaţii faunistice calitative în siturile: Lacul Geaca
(sit 21), Lacul Logii (sit 22), Lacul Ţaga (sit 23), Lacul Ştiucilor (sit 17), zona Păstăraia
(sit 24) (Conform hărţii de bornare GPS a limitelor Proiectului LIFE III Natura 7174).
Pentru prelevările calitative, în perioada aprilie-mai, iulie şi august au fost folosite
metode de colectare manuală (pensa şi exhaustorul) şi colectare cu capcane luminoase.
În urma interpretării datelor calitative, pentru realizarea unui studiu cantitativ
(imposibil de efectuat pe întreaga zonă ţinând cont de timpul şi personalul calificat
afectat studiului), conform metodologiei ecologice (Krebs, 1989) am optat pentru
selecţia unei arii mai restrânse în care diversitatea tipurilor de habitate ne-a permis
regăsirea majorităţii speciilor eşantionate calitativ (specii marcate în tabelul 1 cu
indicativul Q), dar şi a multor specii ne semnalate în celelalte zone investigate. Pentru
analiza  ecofaunistică bazată pe studii cantitative am selectat o suprafaţă de 9,5 Km2 din
apropierea  sitului 24 (Sic-Păstăraia) caracterizată printr-un mozaic de habitate cuprinse
între văile Sântioana şi Chişu. Au fost investigate următoarele tipuri de habitate: i)
pădure de foioase aparţinând asociaţiei fitocenotice Goruneto-cărpinet de vârstă tânără;
ii) pajişte uscată; iii) pajişte umedă; iv) tufăriş rar, v) stufăriş ( Asociaţiile  fitocenotice
au fost stabilite şi detaliate de Conf. Dr. Gheorghe Groza în cadrul  proiectului LIFE
Natura 7174).

Pe lângă aceste habitate, o analiză mai detaliată a zonei indică existenţa unor
microhabitate a căror investigare faunistică era necesară pentru compararea şi
 interpretarea datelor: i) plantaţii cu Robinia pseudocacia şi Pinus sylvestris; ii)  văi
umede (cu  acumulare de apă în perioadele ploioase şi de topire a zăpezii).

A m p l a s a r e a  u n i t ă ţ i l o r  d e  p r o b ă  în aria selectată este ilustrată
schematic în figura 1. Au fost amplasate 75 de unităţi de probă (capcane Barber)
 distribuite, conform figurii 1, în transecte şi probe randomizate.

M e t o d a  t r a n s e c t e l o r a fost utilizată în situaţia existenţei unei treceri
graduale de la vegetaţia forestieră la aceea a unei zone de tranziţie cu Tilia cordata,
intercalând cu zone arbustive (Crataegus monogyna şi Corylus avellana), cu scopul de
a surprinde existenţa unui posibil gradient faunistic dinspre pădure spre pajişte (fig. 1,
transectele A1, B1 şi A, B). Pentru o prelevare cât mai exactă, transectele au fost
amplasate pe pante cu orientări diferite. Transectul W1-W12 (numerele din figură
indică numărul capcanelor Barber) este caracterizat prin faptul că, spre deosebire de
situaţia surprinsă în A1, A, B1, B, liziera pădurii este constituită preponderent din
Quercus petraea şi se termină direct în pajişte nedegradată. Pentru prelevarea
 eşantioanelor din văile umede şi acoperite de vegetaţie arbustivă, unităţile de probe au
fost amplasate pe transecte urmând cursul văilor.

M e t o d a  d i s p u n e r i i  r a n d o m i z a t e  a probelor (fig. 1 - sectoarele 5, 7)
a fost utilizată pentru zone omogene ca biotop şi asociaţii vegetale (pajişte
 degradată/păşunată şi pădure omogenă). De asemenea, au fost prelevate probe atât de
pe pantele caracterizate printr-o vegetaţie arbustivă rară, asociată cu Quercus
 pubescens (fig. 1, S1-S7) (dintre acestea unităţile de probă S1-S3 au fost amplasate la
limita unei pante denudate de vegetaţie), cât şi în plantaţia de salcâm şi pin silvestru
(Robinia+Pinus) (8S-10S). Pentru speciile plancticole (care trăiesc în coronamentul
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arborilor şi pe plante ierboase) cât şi pentru speciile acvatice, unde nu există metode
cantitative de eşantionare ecologică adecvate, am folosit capcanele luminoase
(eşantionare calitativă). 

Eşantionarea cantitativă s-a efectuat în lunile aprilie-mai, iulie şi august-
 septembrie urmărindu-se surprinderea celor trei sezoane importante în activitatea
 stadiului de imago al majorităţii speciilor de insecte (vernal, estival, autumnal). 

P e r i o a d a  d e  a m p l a s a r e  ş i  r i d i c a r e a  p r o b e l o r a fost de 7 zile la
un interval de aproximativ o lună între probe. 

D i s p u n e r e a  u n i t ă ţ i l o r  d e  p r o b ă . Unităţile de probă au fost  distribuite
pe sectoare de eşantionare. Ele au fost dispuse la distanţă de 1 metru una faţă de cealaltă
şi la o distanţă de 10 metri între  liniile transectului, astfel: (i) sectorul 1: Transectele A-
B cu 22, respectiv 20 de unităţi de probă dintre care A1-A9 şi B1-B6 în zonă împădu-
rită (preponderent Carpinus betulus), A10-A15 şi B7-B8 în lizieră (Quercus petraea,
Corylus avellana), A16-A22 şi B9-B22 în pajişte naturală nedegradată; (ii) sectorul 2:
Transectele  A1-B1 cu 29, respectiv 14 de unităţi de probă dintre care (A1) 1-(A1)11 şi
(B1)1-(B1)4 în zonă împădurită (preponderent Carpinus betulus); (A1)12-(A1)14 şi
(B1)5-(B1) 7 în lizieră - zonă de  tranziţie cu Tilia cordata, Crataegus monogyna şi
Corylus avellana; (A1)15-(A1) 29 şi (B1)8-(B1) 14 - în pajişte; (iii) sectorul 3:
Transectul V1-V6 cu 6 unităţi de probă  dispuse de-a lungul unei văi secate acoperită cu
vegetaţie arbustivă deasă; (iv) sectorul 4: Transectul Vs1-6 cu 6 unităţi de probă
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Fig. 1. Amplasarea unităţilor de probă în aria selectată
Field placement of the sampling units in the selected area
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 distribuite de-a lungul văii cu expoziţie sudică, vale acoperită cu vegetaţie arbustivă şi
ierbacee neutrofilă (preponderent Urtica dioica); (v) sectorul 5: Dispunere  randomizată
a 6 unităţi de probă (P1-P6) în habitat omogen - pajişte degradată/păşunată; (vi)
 sectorul 6: Transectul W1-W12 cu 12 unităţi de probă dintre care W1-W6 în zonă
 împădurită (goruneto-cărpinet); W7-W9 în lizieră (preponderent Quercus petraea şi
Corylus avellana); W10-W12 în pajişte nedegradată; (vii) sectorul 7: Dispunere
 randomizată a 13 unităţi de probă (N1-N13) în habitat omogen - pădure tânără de gorun
cu carpen.

F i x a r e a ,  c o n s e r v a r e a  ş i  d e t e r m i n a r e a  m a t e r i a l u l u i .
Materialul colectat a fost conservat în alcool etilic 75%. Specimenele reprezentative au
fost preparate în stare uscată pe ace entomologice. Determinarea s-a efectuat la un
binocular Nikon 102 şi Olympus SZ. Preparatele microscopice ale armăturilor  genitale
şi bucale s-au făcut glicerină şi au fost analizate la micrcoscop Olympus CH2.

Analiza statistică s-a realizat cu scopul evaluării biodiversităţii faunei de
coleoptere ca indicator ecologic. Am optat pentru indicele de biodiversitate
 informaţional Shannon (H) calculat în logaritm în bază e, cu corecţia interpretărilor
oferită de indicele de uniformitate E (evenness index). Pentru a stabili gradul de
asemănare faunistică între zonele studiate şi a  interpreta mai corect inter-relaţia
 faunistică dintre habitate am recurs la metoda grupării (Cluster analysis-group average
likage method). Baza de date şi analiza statistică au fost operate cu ajutorul programelor
de ecologie statistică MVSP şi ECOSTAT .

Datele coleopterofaunistice au fost utilizate în evaluarea biodiversităţii şi al
gradului de antropizare / degradare ecologică a zonei studiate. Pentru atingerea acestor
obiective s-a efectuat o analiză calitativă şi cantitativă a asociaţiilor de coleoptere în
tipurile de habitate întâlnite în zona acoperită de proiect (pădure naturală, pădure de
înlocuire, pajişti degradate, păşunate, pajişti naturale, perdele de protecţie şi zone cu
vegetaţie arbustivă de-a lungul văilor şi albiilor temporare).

S-a urmărit evaluarea importanţei coleopterelor în menţinerea capacităţii de
suport a ecosistemelor afectate de activităţi antropice (exploatări forestiere, păşunat,
turism); identificarea habitatelor cu rol major microrefugial (în sezonul hibernal sau în
perioadele secetoase) pentru speciile prădătoare şi descompunătoare.

3. REZULTATE

În urma analizării probelor, pe perioada aprilie-august, au fost identificate 151
de specii de coleoptere aparţinând la 28 de familii pe un total de 2100 indivizi
 eşantionaţi. 

Abundenţa speciilor identificate distribuită pe tipuri de habitate este ilustrată în
tabelul 1. Se constată ca speciile dominante aparţin categoriei prădătorilor (fig. 8-9).
Pentru ecosistemul forestier (inclusiv liziera pădurii şi de tranziţie spre pajişte), specia
dominantă este carabidul Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius,
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1787), specie oportunistă prădatoare, polifagă, cunoscută ca populând  habitatul edafic
(sol+frunzar) din zone recent defrişate şi reîmpădurite, caracterizate printr-o umiditate
relativă scăzută. 

Speciile codominante pentru aceleaşi habitate sunt Abax carinatus
(Duftschmid, 1812), Abax parallelus (Duftschmid, 1812) şi Abax parallelepipedus
(Pellier et Mittelpacher 1783), toate trei fiind specii prădătoare mari ce se hrănesc
 preferenţial cu oligochete şi moluşte dar şi cu larve de insecte.

În văile umbroase care traversează pajiştile degradate, văi acoperite de
vegetaţie  arbustivă, situaţia este mai nuanţată, în sensul că specia dominantă în
 perioada aprilie-mai este Carabus ullrichi, o specie prădătoare de talie mare, care, în

Analele ICAS  50, 2007 

Tabelul 1. Distribuţia speciilor de Coleoptere colectate in perioadele aprilie-mai and şi iulie 2002 pe 
tipuri de habitate: (Q-probe calitative, ac- specie accidentală). Numerele relevă abundenţa 
speciilor colectate prin metoda cantitativă. (F-pădure; S-lizieră şi zone de intergradare; Nm-
pajişti naturale; Dm- pajişti degradate; V-văi cu perdele de protecţie)
Distribution of the coleopteran species per habitat types for the vernal (April-May) and 
aestival (july 2002) periods 
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Tabelul 1. (continuare)
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Tabelul 1. (continuare)
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sezonul estival devine codominantă cu Carabus glabratus, specie de asemenea
prădătoare şi  relativ frecvent întâlnită în habitatele forestiere.

Dintre speciile importante de descompunători se remarcă Silpha carinata,
necrofag relativ uniform semnalat în pădure, perdele de protecţie de-a lungul văilor şi
pajişti naturale, dar nesemnalat în pajiştile degradate. Specia este un descompunător
primar de talie mare care se hrăneşte cu cadavre de păsări şi mamifere, contribuind la
menţinerea echilibrului organo-mineral al solului. 

O altă specie reprezentativă este coprofagul Geotrupes stercorosus relativ
frecvent în pădure, lizieră şi pajişti nedegradate şi aproape absent în pajiştile degradate.
Specia se hrăneşte cu dejecţiile cailor şi cornutelor mari şi contribuie la asigurarea
 fertilităţii şi echilibrului organo-mineral al solului. Dintre speciile considerate rare şi
care dau o importanţă deosebită  biodiversităţii zonei menţionăm Omosita depressa L
(Fam. Nitidulidae), Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797) (Fam. Carabidae);
Platydracus stercorarius (Ol.), Platydracus fulvipes (Scop.), Paltydracus
 chalcocephalus (Staphylinidae). 

Alte două specii rare, foarte localizate în fauna României şi care reprezintă
 elemente faunistice caracteristice pădurilor de stejar, sunt Lucanus cervus Linnaeus
(specie protejată în Europa) şi Platycerus caraboides f. rufipes Herbst. (Fam.
Lucanidae).

Dintre scarabeide se remarcă specia Bolbelasmus unicornis, foarte rară,
monofagă (ciuperci subterane - Hydroncystis arenaria)- strict protejată în Europa. O
specie deosebit de importantă, semnalată preponderent spre liziera pădurii în
 coronamentul gorunetului şi al stejarilor pufoşi, este carabidul Calosoma inquisitor,
specie prădătoare care se hrăneşte cu larve de cotari (Geometridae) şi Lymantridae.

Niţu
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4. DISCUŢII

Din totalul celor 80 de specii semnalate în sezonul vernal se constată (tabelul
2) că atât speciile prădătoare dominante/codominante de Carabus, Abax, Pterostichus,
cât şi alte specii importante, ca de pildă descompunătorii de talie mare ca Silpha
 carinata, sunt răspândite preponderent în pădure şi liziera pădurii precum şi în pajiştile
naturale şi văile umbroase. Pajiştea degradată/păşunată se remarcă atât printr-un număr
redus de specii, cât mai ales prin ocurenţa scăzută a acestora (doar 3,6% din total
 eşantionat), în timp ce în văile acoperite cu vegetaţie arbustivă ce traversează aceste
pajişti creşte atât numărul de specii, cât şi ocurenţa acestora (8,3% din total indivizi
eşantionaţi). 

Zona plantată cu Robinia pseudoacacia şi Pinus sylvestris, cât şi pantele
 despădurite cu expoziţie sudică, au cea mai mică diversitate entomofaunistică. Astfel,
în zona împădurită cu Pinus sylvestris nu a putut fi semnalată decât specia oportunistă
Pterostichus oblongopunctatus.

Deşi habitatul forestier (asociaţie goruneto-cărpinet) adăposteşte speciile
 dominante şi codominante din regiune, diversitatea specifică este mult mai mică în
sezonul vernal faţă de cea a pajiştilor naturale (număr mai mic de specii dar cu  populaţii
mari). Fenomenul capătă un trend invers în sezonul estival când biodiversitatea
 ecosistemului silvic o excede pe cea a pajiştilor naturale şi se accentuează spre sezonul
autumnal, aşa cum rezultă din graficele prezentate în figurile 2-7.

Spre sfârşitul sezonului estival şi începutul celui autumnal se remarcă
 menţinearea trendului ascendent al diversităţii coleopterologice în habitatul forestier
faţă de pajiştile naturale, dar pe fondul diminuării generale a numărului de specii, ca
urmare a terminării ciclului de imago activ pentru multe dintre specii. 

Dinamica principalelor categorii trofice per sezoane indică un uşor
 dezechilibru cauzat de dominanţa speciei oportuniste prădătoare Pterostichus
 oblongopunctatus. Această specie este cunoscută ca invadând ecosistemele silvice al
căror  echilibru dinamic a fost recent perturbat prin tăieri sau reîmpăduriri cu specii
 alohtone neadecvate regiunii geografice.

Pentru o evidenţiere mai clară a gradului de asemănare sau deosebire a tipurilor
de habitate investigate, funcţie de speciile comune- respectiv specifice fiecăruia, pe
baza abundenţelor, au fost calculaţi indicii de similaritate (tabelul 2-3) şi construite
 dendrogramele habitatelor pentru sezoanele vernal si estival (fig. 10-11).

Conform analizei de grupare (Cluster analysis) ilustrată în dendrograme (fig.
10, 11), se observă o modificare în diversitatea entomofaunistică a lizierei (ecoton) de
la sezonul vernal la cel estival. Diversitatea faunistică a lizierei prezintă cea mai mare
similaritate cu cea a pădurii în sezonul vernal (tabelul 2, fig. 10) şi cu cea a pajiştilor
 naturale învecinate, în sezonul estival (tabelul 3, fig. 11). Aceasta demonstrează rolul
foarte important al lizierei şi a tufişurilor cu arbuşti de Crataegus monogyna şi Corylus
avellana în supravieţuirea populaţiilor speciilor care, în sezonul vernal, migrează spre
pajişti naturale, unde indicele hidrotermic şi aspectul  vegetaţiei naturale permite o
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deplasare activă în căutarea unei surse trofice adecvate, iar în sezonul estival, odată cu 
scăderea umidităţii relative şi creşterea  gramineelor, migrează în sens invers - spre
lizieră şi pădure. Similaritatea statistică a văilor cu vegetaţie arbustivă şi arborescentă
(văile coridor) şi a pajiştilor păşunate adiacente se datorează migrărilor nocturne (cu
scopul căutării hranei) a speciilor prădătoare si descompunătoare din coridoarele văilor
umbroase spre pajistile degradate.
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Fig. 2. Numărul speciilor de colepotere edafice 
pe tipuri de habitate în sezonul vernal
Number of the soil coleopteran species 
per habitat types in the vernal season

Fig. 3. Abundenţa speciilor de coleoptere        
edafice pe tipuri de habitate în sezonul 
vernal
Abundance of the soil coleopteran per 
habitat types in the vernal season

Fig. 4. Numărul speciilor de coleoptere 
edafice pe tipuri de habitate în sezonul
estival
Number of the soil coleopteran species
per habitat types in the aestival season

Fig. 5. Abundenţa speciilor de coleoptere edafice 
pe tipuri de habitate în sezonul estival
Abundance of the soil coleopteran species
per habitat types in the aestival season
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Pentru o evaluare corectă a biodiversităţii faunei de coleoptere am recurs la
 calcularea indicelui informaţional Shannon (H'). Acesta ia valoarea 0 numai şi numai
când există o singură specie în probă şi atinge valoarea maximă când toate speciile din
probă sunt reprezentate prin aceleaşi valori ale abundenţelor. După Washington (1984),
H' nu pare să depăşească în practică valoarea de 5. Valoarea maximă teoretică este
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Fig. 8.  Numărul speciilor de colepotere 
edafice ordonate pe categorii trofice
Number of the soil coleopteran species
distributed on trophic categories

Fig. 6. Numărul speciilor de coleoptere edafice 
pe tipuri de habitate în sezonul  
autumnal
Number of the soil coleopteran species
per habitat types in the autumnal 
season

Fig. 7. Abundenţa speciilor de coleoptere edafice 
pe tipuri de habitate în sezonul  
autumnal
Abundance of the soil coleopteran 
species per habitat types in the autumnal 
season

Fig. 9. Numărul speciilor de coleoptere edafice 
ordonate pe categorii trofice
Numbers of the soil colepteran species 
distributed on trophic categories
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log(S) iar  minima (când N»S) este de log[N/N-S] (Fager, 1972).
În cazul habitatelor studiate, luând în calcul cele mai mari valori (cele ale lunii

iulie), valorile maxime teoretice ale indicelui Shannon ar trebui să fie următoarele:
H' = log (42) = 1, 6232 pentru habitatul forestier
H' = log (33) = 1,5185 pentru lizieră
H' = log (31) = 1,4913 pentru pajişte naturală
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Tabelul 2. Matricea de similaritate a diversităţii coleoptero-faunistice pentru habitatele investigate în 
sezonul vernal
The Similarity matrix of the investigated habitats for the vernal season, based on the soil 
coleopteran fauna

Tabelul 3. Matricea de similaritate a diversităţii coleoptero-faunistice pentru habitatele investigate în 
sezonul estival 
The Similarity matrix of the investigated habitats for the aestival season, based on the soil 
coleopteran fauna

Fig. 10. Dendrograma habitatelor investigate obţinută pe baza similaritatăţii faunei de coleoptere 
edafice în sezonul vernal
Dendrogram of the investigated habitats in vernal season, based on similarity indexes of 
the soil beetle fauna
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Pentru pajiştea degradată şi văi cu perdele de protecţie acestă regulă nu se
poate aplica întrucât N (nr. total de indivizi) este mult mai apropiat de S (nr. de specii)
Valorile concrete calculate pentru sezonul vernal sunt:

H' pădure:                     1.0080  E 0.6824 Nr.of sp.  30
H' lizieră:                      1.2911  E 0.8059 Nr. of sp  40
H' pajişte naturală         1.4352  E 0.8583 Nr. of sp. 47
H' pajişte degradată      1.0481   E 0.9145 Nr. of sp.14
H' văi umbroase            1.1176  E 0.8452 Nr. of sp. 21

Pentru sezonul estival, valorile calculate ale indicelui de diversitate Shannon
sunt: 

H' pădure:                     1.0048  E 0.6190 Nr.of sp.  42
H' lizieră:                      1.2112  E 0.7724 Nr. of sp  37
H' pajişte naturală:        0.9270  E 0.6105 Nr. of sp. 33
H' pajişte degradată       0.7750  E 0.7181 Nr. of sp. 12
H' văi umbroase            1.1267  E 0.9157 Nr. of sp   17

5. CONCLUZII

Cel mai ridicat indice de diversitate din sezonul vernal este observat în pajiştea
naturală, în timp ce vara, odată cu scăderea umidităţii relative la nivelul solului, cel mai
ridicat indice de diversitate îl are liziera urmată de văile umbroase acoperite cu
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Fig. 11. Dendrograma habitatelor investigate obţinută pe baza similaritatăţii a faunei de coleoptere 
edafice în sezonul estival
Dendrogram of the investigated habitats in aestival season, based on similarity indexes of 
the soil beetle fauna
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 vegetaţie arbustivă care brăzdeză pajiştile degradate. Pentru cazul din urmă însă trebuie
remarcat că valorile trebuiesc asociate totuşi unui număr evident mai mic de specii (17
specii). Plantaţiile cu salcâm şi pin silvestru se remarcă printr-un indice de diversitate
inferior celui estimat, influenţat şi de abundenţa si frecvenţa ridicată a speciei
 oportuniste Pterostichus oblongopunctatus cunoscut ca specie invazivă în ecosistemele
forestiere în care au fost operate defrişări recente şi intensive. Specia este  preponderent
zoofagă şi ocupă nişele prădătorilor indigeni care nu au rezistat impactului antropic.

Per ansamblu situaţia diversităţii coleopterofaunistice poate fi apreciată ca bună
pentru o zonă cu păduri tinere, regenerate natural, alternând cu pajişti. Ea totuşi nu
poate fi comparată cu aceea a unor păduri seculare din rezervaţii naţionale (exemplu
Codrii Seculari Slătioara) unde H' = 3,43 (Nitzu & Nae, 2006).

Un rol important in dinamica populaţiilor principalilor prădători şi
 descompunători îl joacă liziera pădurii şi văile umbroase cu vegetaţie arbustivă şi
perdele de protecţie. Liziera reprezintă o zonă de ecoton în condiţiile observării unui
gradient ascendent a diversităţii specifice dinspre pădure spre pajişte în sezonul vernal
şi descendent în cel secetos estival. Văile umbroase sunt coridoare de migrare inter-
populaţională pentru unele specii  descompunătoare şi prădătoare cu o mare importanţă
în dinamica trofică a ecosistemelor forestiere. 
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