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INTRODUCERE 
 

 
Cercetările noastre  în vederea elaborării Tezei de doctorat s-au desfăşurat în două 

zone situate în unităţi geografice complet diferite: bazinul inferior al râului Siret pe de o parte, 
şi zona Munţilor Măcin pe de altă parte. Şi într-un caz, şi în celălalt, fauna de heteroptere 
terestre în general, şi implicit de heteroptere coreoide este foarte puţin studiată, aceasta fiind 
una din premisele principale care au condus la alegerea subiectului de cercetare Studiul faunei 
de coreoide (Insecta, Heteroptera, Coreoidea) din sectorul inferior al bazinului râului Siret şi 
zona Munţilor Măcin 

Cercetările noastre vin să completeze harta distribuţiei speciilor de heteroptere coreoide 
în sud estul României, aducând noi date în acest sens. 
Scopul lucrării cuprinde studirea faunistică, zoogeografică şi ecologică a heteropterelor 
coreoide din zona bazinului inferior al râului Siret şi a Munţilor Măcin, pentru valorificarea 
biodiversităţii acestora.  
Pentru realizarea acestui scop au fost urmărite următoarele obiective: 

 Stabilirea componenţei de specii a familiilor de coreoide în zona cercetată; 
 Determinarea elementelor zoogeografice a speciilor cercetate;  
 Analiza structurii şi diversităţii complexelor de coreoide din ecosistemele cercetate; 
 Stabilirea gradului de similaritate a cenozelor de heteroptere coreoide din ecosistemele 

cercetate; 
 Identificarea speciilor rare şi ameninţate cu dispariţia. 

Departe de a fi completă sau fără lipsuri, lucrarea de faţă nu s-ar fi concretizat nici 
măcar aşa, fără sprijinul şi nepreţuitul ajutor al tuturor celor care au investit în mine timp, 
răbdare şi speranţă, învăţându-mă tot ceea ce au crezut că-mi va fi util în profesiunea de 
biolog. 

De aceea, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de toţi membrii familiei mele, pentru 
care, orice mică realizare în cariera mea de naturalist a fost un motiv de sinceră bucurie şi o 
nouă ocazie de încurajare şi de stimulare a ambiţiei de a transforma fiecare vis profesional, 
dintr-un obiectiv vizat, într-un lucru împlinit. 

Cele mai calde mulţumiri şi cea mai puternică recunoştinţă o port îndrumătorului meu, 
Prof. Dr. Nicolae Tomescu de la Facultatea de Biologie şi Geologie din cadrul Universităţii Babes 
Bolyai din Cluj, nu doar pentru ajutorul dat în realizarea studiului şi redactarea tezei, ci şi 
pentru toleranţa, generozitate şi bunăvoinţa cu care m-a acceptat ca doctorand,. Toate 
discuţiile purtate cu domnul Prof. Dr. Nicolae Tomescu au avut ca efect îmbogăţirea 
cunoştinţelor mele entomologice şi zoologice, iar şansa de a fi avut parte de sfaturile şi 
îndrumările domniei sale, se alătură norocului de a-i fi putut cunoaşte pe unii dintre cei mai 
mari specialişti zoologi şi ecologi de la noi - colectivul de cadre didactice universitare din cadrul 
Facultăţii de Biologie din Cluj. 

Ţin să aduc mulţumiri colegelor mele din cadrul Complexului Muzeal de Ştinţele Naturii 
Galaţi, secţia muzeu, conservatori Irincu Carmen, Creţu Mihaela, Popescu Mariana, care m-au 
însoţit de nenumărate ori pe teren în vederea colectărilor de material entomologic şi m-au 
ajutat în conservarea şi depozitarea acestuia. 

Lista celor care m-au ajutat fie direct, fie prin sfaturi şi încurajări este mult mai lungă. Îi 
asigur de căldura sentimentelor mele şi, chiar dacă nu au fost nominalizaţi, gândurile de 
recunoştinţă se îndreaptă şi către dumnealor. 
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CAPITOLUL 1 

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR REFERITOARE LA COREOIDE CU REFERIRE  SPECIALĂ 

LA FAUNA ROMÂNIEI 
 
 

În a doua jumătate a secolului XIX mai mulţi entomologi cercetează fauna de 
heteroptere din România: Geza Horvath studiază fauna Dobrogei, A.L. Montandon – Dobrogea 
şi Moldova, Maurice Jaquet – Dobrogea şi împrejurimile Bucureştiului, O.M. Reuter – Dobrogea, 
Frivaldszki Janos – Banat, Lözinz Albert şi Sziladi Zoltan – Transilvania, Geza Horvath – 
Transilvania şi Banat (Sienkiewicz, 1957). Aceste lucrări au fost sintetizate în 1897 de către 
Horváth, care, continuă apoi să publice lucrări referitoare la heteroptere până în anul 1936 
(Kis, 1984). 
 La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX A.L. Montandon a studiat 
heteropterele din Dobrogea, Muntenia şi Moldova iar apoi, împreună cu G.Horváth a publicat 
date legate de heteroptere de pe întreg teritoriul ţării astfel încât, la începutul secolului XX, 
acest ordin de insecte este printre cel mai bine cunoscut (Kis, 1984). În 1954, 1955 şi 1956 
Sienkiewicz a publicat câteva note faunistice menţionând 10 specii de heteroptere noi pentru 
fauna României (Sienkiewikz, 1957). 
 În ultimele decenii ale secolului XX, contribuţii însemnate la cunoaşterea heteropterelor 
din România au fost aduse de către S. Marcoci, P. Borcea, H. Plattner, E. Schneider, B. Kis, C. 
Popov, I. Paina (Kis, 1984). 

Cel care grupează pentru prima dată o serie de genuri cu aceleaşi caracteristici în 
familia Coreidae este Leach, în 1815, nume care este apoi acceptat de Amyot şi Serville în 
1843, care desemnează termenul de Supéricornes şi Rhopalidae. În 1852, Dallas separă 
familia Alydidae de Coreidae, iar în 1867 Stål împarte familia Coreidae în două subfamilii: 
Coreina şi Pseudophloeina. (Moulet, 1995) 
Studii taxonomice asupra coreoidelor au realizat: Puton (1881), Putshkov (1962), Stichel 
(1960), Stys (1960), Schaefer (1964, 1965, 1981), Vázquez (1983) Moulet (1991, 1994). 

Pe baza structurii capsulei genitale la masculii şi femelele coreoide, au fost descrise 
numeroase chei de determinare:Martynova în 1975 pentru Rusia şi Mongolia; Puchcov în 1986 
şi Putshkova în 1957 pentru Ucraina;Vazquez în 1982 pentru Spania; Kerzhner în 1988 pentru 
Rusia;  Moulet în 1995 pentru Franţa; Göllner-Scheiding în 2000 pentru Germania; Kis. B în 
2001 pentru România; Barbara Lis, Adam Stroiński, Jerzy A. Lis în 2008 pentru Polonia. 

Cercetări faunistice şi zoogeografice  asupra heteropterelor  coreoide au realizat: Stichel 
W. (1955-1962), Aukema (1990), Kondorosy et Földessy (1998), Bakonyi şi Vásárhelyi (1993), 
Kondorosy şi Kis (1996), Földessy  (1993, 1997, 1998-1999, 2000) Földessy şi Varga (1994), 
Földessy şi Kovács (1998-1999),  Földessy, Vásárhelyi, Bakonyi ( 1999),  Aukema (1992, 
2004). 

Cercetări anatomice şi fiziologice asupra heteropterelor  coreoide au realizat: 
Pendergrast (1957), Koch (1957), Schaefer (1965), Vavrinova (1988), Moulet (1993), 
Davidova-Vilimova, Nejedla şi Schaefer (2000). 

Cercetări citologice şi genetice asupra heteropterelor  coreoide au realizat: Pigozzi şi 
Solari în 2003, Simiczjew, Ogorzalek şi Stys în 1998, Cattani şi Papeshi în 2004, Garcia-
Gonzalez şi colab în 2003, Tay, Miettinen şi Kaitala în 2003. 

Cercetări privind biologia heteropterelor  coreoide au realizat: Moulet în 1992, 
1994/1995, Musolin, Numata şi Saulich în 2001, Musolin şi Saulich în 1996, 1997, Kis în 2001. 

Studii de etologie la speciile suprafamiliei Coreoidea au realizat: Panizzi şi Hirose, 2002, 
Kaitala,1998, 1999; Katvala şi Kaitala, 2001, 2003, Mari Katvala,2002, 2003, Kaitala şi 
Miettinen, 1997, Reguera şi Gomendio, 1999, 2002; Kaitala, 2001, Kaitala, Gamberale-Stille şi 
Swartling, 2003, (Gomendio şi Reguera, 2000; Kaitala şi Smith, 2002, Miettinen şi Kaitala, 
2000, Garcia-González şi Gomendio, 2004. 

Cercetări asupra parazitismului şi paraziţilor la Coreoidea au realizat: Popov şi Roşca, 
1983, Romeis, Shanower şi Madhuri, 2000, Kaitala, 1996; Gonzalez şi Gomendio, 2003, Arja 
Kaitala şi Mari Katvala, 2001, Kaitala şi Axén, 2000. 
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CAPITOLUL 2 

CARACTERIZAREA ZONEI CERCETATE 
 

Pentru studiul faunei de coreoide (Insecta, Heteroptera, Coreoidea) am realizat colectări 
de material entomologic din sectorul inferior al bazinului râului Siret şi din zona Munţilor Măcin. 

Studiile privind fauna de coreoide din bazinul inferior al râului Siret s-au desfăşurat în 
perioada 2004-2005 şi 2007-2008. Materialul heteropterologic  a fost prelevat din 13 puncte 
de colectare (figura 1) aflate în judeţele Galaţi şi Brăila, situate în următoarele zone: 

 Pajişti mezofile aflate pe teritoriul pădurii Gârboavele 
1. Pădurea Gârboavele este situată în Câmpia Înaltă a Covurluiului, la 1,5 km Vest de 

Tuluceşti, pe teritoriul administrativ al acestei comune.  
 Arborete alcătuite din plop şi salcie: 

2. în apropierea localităţii Şendreni (jud. Galaţi), malul drept al Siretului, Zona se află la 
contactul Câmpiei înalte a Covurluiului cu lunca Siretului. Altitudinea pe teritoriul său 
variază între 6-7 metri, iar solul este de tip aluvial; 

3. pădure pe stânga Siretului, pe teritoriul administrativ al comunei Vasile Alecsandri din 
judeţul Galaţi, aflată la 13 metri altitudine, pe sol aluvial, fiind alcătuită din plop şi 
salcie de 20-30 ani. 

4. Voineşti (judeţul Brăila) vegetaţie riverană râului Buzău, zăvoaie edificate de Salix alba 
şi Populus alba, întâlnite pe soluri cu aluviuni fine, cu troficitate mijlocie şi exces de 
umiditate, unde apa din inundaţii stagnează mult. Cea mai răspândită asociaţie de 
zăvoi, semnalată şi la Voineşti este cea de Salicetum albae Issler 1924. 

 Pajişti antropizate: 
5. fâneaţă pe teritoriul comunei Iveşti, situată în vestul judeţului Galaţi (la hotarul cu 

judeţul Vrancea), în lunca Siretului şi Câmpia Tecuciului. Solurile predominante sunt 
cernoziomuri cambice, soluri aluviale şi psamosoluri. 

6. Muchea (comuna Siliştea, judeţul Brăila) – pajişte mezoxerofilă şi xerofilă,la marginea 
localităţii, riverană şoselei,  în apropierea unor culturi agricole si plantaţii viticole, în 
care se întâlnesc specii precum: Artemisia austriaca,  Euphorbia sp, Hypericum 
perforatum, Stipetum capillatae, Poa angustifolia 

7. Baldovineşti (judeţul Brăila) – în marginea localităţii, în apropiere de calea ferată, se 
află o pajişte formată în principal de buruieni antropofile: Amaranthus retroflexus, 
Centaurea cyanus, Chenopodium album, Matricaria recutita, Setaria pumila ce formează 
comunităţi de buruieni segetale.. 

8. Măxineni (judeţul Brăila) – pajişte mezofilă pe microrelief de grinduri periodic 
inundate, în compoziţia floristică găsindu-se multe specii din clasa Festuco-Brometea, 
precum şi cenoze edificate de Junus gerardi. 

 Habitate arenicole 
9. Hanu Conachi (199,3 hectare) este o rezervaţie complexă faunistică şi floristică, fiind 

constituită pe psamosoluri, situate la altitudini de 14-20 m se află situată la contactul 
Câmpiei Tecuciului cu lunca Siretului, lângă satul omonim.  

 Pajişti mezoxerofile din zone umede situate în jurul unor bălţi sau lacuri formate pe 
cursul inferior al Siretului.  Asociaţiile vegetale specifice sunt: Phragmites, Thypha, 
Nymphoides, Scirpus, etc, iar riveran malurilor se fixează o vegetaţie xerofită în care 
domină gramineele. 

10. Lacul Potcoava este un lac de meandru situat în lunca Siretului, la 2 km S de 
Braniştea (jud. Galaţi),  la altitudinea de 8 m.  

11. Balta Lozova este o amenajare piscicolă unde se practica pescuitul industrial, însă 
începând cu anul 2007 a fost introdusă în circuitul de agrement pentru pescuit sportiv. 
Este situată pe un  liman fluviatil pe cursul inferior al văii Lozova, delimitat la vest de 
satul omonim, la est de Braniştea.  

12. Lacul Tălăbasca  situat în lunca Siretului, lângă satul Tudor Vladimirescu, la altitudini 
de 8-10 m. În el debuşează pârâul Călmăţui, iar în S-E păstrează legătura cu Siretul 
printr-un canal. Începând cu 1994 este arie naturală avifaunistică protejată. 

13. Balta Mălina , liman fluviatil pe cursul inferior al văii omonime la altitudine de 6-8 m, 
pe teritoriul administrativ al comunei Şendreni. Are o lungime de 4,3 km, lăţimea 



maximă de 0,8 km şi adâncimea medie de 2 m. Are formă alungită şi comunică cu 
Siretul printr-un canal. Este mărginită la sud de satele Movileni şi Şendreni. 
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Colectările coreoidelor din zona munţilor Măcin a fost făcută  în 6 tipuri de habitate (23 
puncte de colectare), identificate de următoarele asociaţii vegetale: şleau de pedunculiflore cu 
tei şi carpen (Querco pedunculiflorae-Tilietum), complex de pajişti, tufărişuri şi rarişte de 
arbori (Achillea coarctatae-Quercetum pubescens), gorunet cu cărpiniţă şi mojdrean (Fraxino 
orni-Quercetum dalechampii), şleau de gorun cu tei şi carpen (Nectaroscordo-Tilietum), pajişti 
stepizate balcanice şi stejăret cu trei stejari (Fragaris viridis-Polyquercetum).  

Repartiţia siturilor de colectare (figura 25) pe tipuri de habitate: 
 H1 – pajişti în habitate edificate de Querco pedunculiflorae-Tillietum (şleau de 

pedunculiflore cu tei şi carpen): Căpuşa, Căutici (Deal Stănilă), Valea Siliştei. 
 H2 – pajişti în habitate edificate de Achillea coarctatae –Quercetum pubescens (pajişti 

asociate cu tufărişuri şi rarişte de arbori): Siliştea, Băşica, Cartalu, Valea lui Arsu, 
Drumul Vinului. 

 H3 –  pajişti în habitate edificate de Fraxino orni-Quercetum dalechampii (gorunet cu 
cărpiniţă şi mojdrean): Dogaru, Cardanu, Ditcova, Valea Carabalu. 

 H4 – habitate formate pajişti stepizate balcanice: Culmea Pricopanului, Îmbulzita, 
Chervant 

 H5 –  pajişti în habitate edificate de asociaţia Nectaroscordo–Tillietum (şleau de gorun 
cu tei şi carpen) aflată în arealul Munţilor Măcin: Chiţu, Nifon (Valea Livezii), Dealul 
Lupilor, Cetatea-Greci. 

 H6 – habitate edificate de Fragaris viridis-Polyquercetum (stejăret cu trei specii stejari) 
aflate în arealul Munţilor Măcin: Valea lui Moş Enache, Valea Martina, Smalena, Achizel. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 3 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 
 Colectarea heteropterelor terestre din bazinul inferior al râului Siret şi din zona Munţilor 
Măcin a presupus parcurgerea mai multor etape:cercetări în teren, în urma cărora au fost 
stabilite şi caracterizate staţiile de colectare, iar în cadrul acestora, punctele de colectare, 
observaţii în teren referitoare la relief, vegetaţie, temperatură, influenţă antropică, etc, studiul 
hărţilor topografice, prelevarea probelor biologice calitative şi cantitative, identificarea 
speciilor, numărarea indivizilor şi trierea lor pe sexe, în laborator, prelucrarea statistică a 
datelor obţinute, interpretarea rezultatelor. 
 Materialul colectat a fost omorât în alcool 70% şi după triere în laborator a fost preparat 
prin înţepare cu ace entomologice în zona scutelului, iar după conservare, etichetare şi uscare 
a fost depozitat in cutii insectar. 
 Determinarea corectă a speciilor de coreoide necesită un examen morfologic atent al 
antenelor şi picioarelor anterioare şi posterioare, a scutelului, desenele părţii dorsale şi 
ventrale a abdomenului, a paramerelor capsulei genitale la masculi. Genitaliile sunt folosite 
pentru identificarea speciilor la majoritatea heteropterelor. 
Pentru identificare speciilor de coreoide am folosit cheile de determinare realizate de Kis 
(2001), Moulet (1995), Putschova (1957), Putshkov (1986), Wagner (1966).  
Pentru caracterizarea ecologică a populaţiilor de coreoide luate în studiu, am folosit următorii 
indici ecologici: abundenţa numerică, abundenţa relativă, frecvenţa, constanţa, diversitatea, 
echitabilitatea şi similaritatea. 
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CAPITOLUL 4 

CARACTERIZAREA GENERALĂ A COREOIDELOR 
 

Coreoidele palearctice sunt heteroptere de talie mică şi mijlocie (5-15 mm), putând 
atinge dimensiuni de 30 şi chiar 40 mm la speciile exotice. Corpul lor, în majoritatea cazurilor 
este oval, mai rar alungit, cu marginile laterale aproape drepte şi paralele. Tegumentul este 
puternic chitinizat. 

Cel mai adesea, dimorfismul sexual nu apare la nivelul habitusului, de regulă masculii 
având talia mai redusă decât a femelelor. 
Antenele sunt formate din patru articole, forma şi proporţia acestora reprezentând un caracter 
taxonomic important. Anomaliile antenare sunt destul de comune la heteroptere Coreidae, mai 
puţin citate fiind pentru familia Stenocephalidae. 

Stridulaţia la Coreoidea este un fenomen cunoscut de foarte multă vreme: Mulsant şi Rey 
(1870), Bolivar (1894), Horváth (1894). Mulsant şi Rey (1870) sunt cei care au arătat că suntele 
produse de Phyllomorpha laciniata sunt datorate mişcării aripilor, ulterior, Bolivar a rectificat aceste 
observaţii şi a arătat că în cazul acestei specii, sunete sunt produse de mişcarea antenelor. Tot prin 
mişcarea antenelor se produc sunete la Centrocoris spiniger şi Spathocera lobata. 

Ouăle la Coreoidea au fost descrise de un număr mare de autori: Southwood (1956), 
Putshkova (1957), Cobben (1968). În majoritatea cazurilor sunt ovoidale, mai mult sau mai 
puţin alungite la cele mai multe Rhopalidae, Pseudophloeinae şi câteva Coreinae, sau masive, 
globuloase la Alydidae şi unele Coreidae. Coreoideele au o metamorfoză heterometabolă de tip 
parametabol. Larvele, atât morfologic cât şi etologic, se aseamănă mult cu adulţii, trăiesc în 
acelaşi biotop, au acelaşi mod de hrănire (excepţie fac alydidele care în stadiile larvare tinere 
sunt mirmecofile, însă începând cu vârstele IV şi V ele devin fitofage). Ca la aproape toate 
heteropterele, la Coreoidea sunt întâlnite 5 vârste larvare de creştere, delimitate prin năpârliri. 

Coreoidele sunt răspândite în toate tipurile de biotop, dar le preferă pe cele însorite, cu 
vegetaţie xerofilă  deasă. Sunt heteroptere fitofage, care posedă un spectru larg de plante 
gazdă. 

Alididele nu diferă foarte mult de ceilalţi reprezentanţi ai suprafamiliei Coreoidea, 
singura diferenţă în ceea ce priveşte regimul de hrană apare la vârstele larvare, care sunt 
mirmecofile. 
Chiar dacă heteropterele coreoide au un regim strict de hrană fitofag, speciile din zona noastră 
aduc rareori pagube culturilor agricole. Trebuie precizat că populaţiile acestor specii sunt puţin 
numeroase, şi în general sunt sensibile la prezenţa pesticidelor. 
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CAPITOLUL 5 

FAUNA DE COREOIDE (HETEROPTERA: COREOIDEA) DIN BAZINUL INFERIOR AL RÂULUI 
SIRET ŞI MUNŢII MĂCIN 

5.1. FAUNA DE COREOIDE DIN SECTORUL INFERIOR AL RÂULUI SIRET 

5.1.1 Caracterizarea generală a coreoidelor din sectorul inferior al râului Siret 
 

Cercetări asupra coreoidelor în bazinul inferior al râului Siret au mai fost realizate 
sporadic, de către Marcu Aurora în 1982, şi Kis în 2001. Marcu (1982) publică o listă a 
heteropterelor din sud-estul Moldovei aflate în patrimoniul Muzeului de Ştiinţele Naturii Galaţi, 
cele mai multe date de colectare revenind rezervaţiei de la Hanu Conachi şi rezervaţiei 
forestiere Gârboavele, ambele aflate în judeţul Galaţi. 
 Studiile noastre privind fauna de coreoide din bazinul inferior al râului Siret s-au 
desfăşurat în perioada 2004-2005 şi 2007-2008. Materialul heteropterologic  a fost prelevat 
din 13 puncte de colectare aflate în judeţele Galaţi şi Brăila. În zonele studiate am colectat 745 
coreoide, aparţinând la 31 de specii (56,36% din totalul coreoidelor din România), 16 genuri 
(60 % din totalul genurilor de coreoide din România) şi 4 familii  

Un număr de 4 specii de coreoide semnalate anterior de alţi cercetări nu au apărut în 
studiile mele. 

În tabelul 1 se prezintă lista speciilor de coreoide colectate din bazinul inferior al 
Siretului, precum şi cele semnalate în bibliografie, apartenenţa zoogeografică, preferinţele 
ecologice, spectrul trofic, precum şi răspândirea pe teritoriul României. Studiile anterioare 
asupra faunei de heteroptere coreoide în bazinul inferior al râului Siret, se referă la zone aflate 
în partea dreaptă a Siretului (judeţul Galaţi), fiind citate un număr de 23 de specii aparţinând 
la 17 genuri. Dintre acestea, Phyllomorpha laciniata, Spathocera lobata, Spathocera laticornis, 
Coriomeris scabricornis – familia Coreidae nu au mai fost găsite în cercetările făcute în zonă.  
 Raportat la studiile realizate anterior, pentru zona cercetată sunt identificate un număr 
de  7 genuri cu 11 specii noi de coreoide pentru sud-estul Moldovei: Coriomeris affinis – familia 
Coreidae, Rhopalus maculatus, Rhopalus rufus, Stictopleurus subtomentosus, Stictopleurus 
pictus, Maccevethus errans caucasicus, Agraphopus lethierry, Chorosoma gracile – familia 
Rhopalidae şi Dicranocephalus agilis, Dicranocephalus albipes, Dicranocephalus setulosus – 
familia Stenocephalidae. Astfel, studiile noastre, completează tabloul repartiţiei speciilor de 
coreoide pe  teritoriul României. 

 Speciile de coreoide colectate în bazinul inferior al Siretului aparţin următoarelor 
genuri şi familii: genurile Gonocerus, Syromastus, Coreus, Centrocoris, Ceraleptus şi 
Coriomeris din familia Coreidae, genurile Alydus şi Camptopus din familia Alydidae, genurile 
Corizus, Liorhyssus, Rhopalus, Brachycarenus, Stictopleurus, Maccevethus, Agraphopus, 
Myrmus şi Chorosoma din familia Rhopalidae, şi genul  Dicranocephalus din familia 
Stenocepalidae. Familia Rhopalidae este reprezentată în fauna bazinului inferior al Siretului 
prin cel mai mare număr de genuri (9) şi cele mai multe specii (19). Menţionăm că din această 
familia au fost citate în publicaţiile de specialitate numai 18 specii, specia Rhopalus rufus nu a 
fost inclusă în lucrarea Fauna României, Heteroptera,  Fascicula 9, Suprafamiliile Coreoidea şi 
Pyrrhocorioidea publicată de Kis în 2001,  deşi, acelaşi autor  (Kis, 1975) semnalează prezenţa 
ei prin două exemplare femele identificate în sudul Banatului. Familia Coreidae este 
reprezentată în zona cercetată prin 8 specii aparţinând la 6 genuri.  
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Este o diferenţă mare între fauna de coreide din zona cercetată şi fauna de pe întreg 
teritoriul ţării, însă această diferenţă se explică si prin preferinţele unor specii de coreide 
pentru zonele muntoase. Un număr mic de specii identificate atât în zona cercetată cât şi în 
restul zonelor României aparţin familiilor Alydidae (2, respectiv 3 specii) şi Stenocephalidae (3, 
respectiv 4 specii). 

Analiza speciilor de heteroptere terestre aparţinând suprafamiliei Coreoidea din bazinul 
inferior al Siretului sub aspectul zoogeografic relevă faptul că majoritatea au un areal larg de 
răspândire. Încadrarea zoogeografică a fiecărei specii identificată de noi este trecută în tabelul 
1. Datele zoogeografice sunt preluate după Moulet (1994), Kis (2001), Lis şi colab. (2008). 

Sintetizând datele din tabel 1 se evidenţiază faptul că predomină speciile cu răspândire 
palearctică (43%), europeană (16%) şi euromediteraneană (20%). Celelalte elemente 
zoogeografice, respectiv speciile cu răspândire eurasiatică, meditereneană, 
holomeditereaneană, sud palearctică, eurosiberiană şi cosmopolită sunt reprezentate prin 
procente reduse. Această distribuţie a elementelor zoogeografice este similară cu cea de la 
nivelul ţării în ceea ce priveşte ordinea de reprezentare a elementelor majoritare. 
 Pentru caracterizarea ecologică a speciilor de coreoide colectate din bazinul inferior al 
râului Siret am folosit datele prezentate de Kis (2001) pentru speciile de coreoide din fauna 
României. 

În ceea ce priveşte preferinţele ecologice a heteropterelor coreoide, datele sintetizate în 
tabelul 1 arată că majoritatea sunt specii termofile, iubitoare de biotopuri xerofile şi nisipoase, 
care de altfel caracterizează zona studiată. Puţine specii sunt iubitoare de biotopuri mezofile, 
acestea fiind identificate de altfel în cadrul rezervaţiei forestiere Gârboavele, care prin 
structura sa, permite dezvoltarea unor astfel de habitate. Spectru trofic al speciilor de coreoide 
analizate este majoritar polifag, doar două specii (Dicranocephalus albipes şi Dicranocephalus 
setulosus dintre Stenocephalidae) sunt oligofage şi una monofagă (Agraphopus lethierry dintre 
Rhopalidae citată doar pe Cynodon dactylon). 

Dacă analizăm speciile de coreoide identificate în bazinul inferior al Siretului prin prisma 
răspândirii pe teritoriul României, precum şi a frecvenţei în cadrul biotopurilor, putem spune că 
din cele 31 specii identificate aici, 13 specii sunt larg răspândite în toate regiunile ţării, 
caracterizate prin populaţii foarte numeroase, 8 specii sunt frecvente, a căror populaţii sunt 
bine reprezentate, cu indivizi numeroşi, 2 specii au o răspândire sporadică, populaţii cu puţini 
indivizi  (Ceraleptus lividus dintre Coreidae şi Liorhyssus hyalinus dintre Rhopalidae) iar 8 
specii sunt rare, răspândite punctiform: Coriomeris affinis  este citată la Plavişeviţa, Orşova 
(jud. Mehedinţi), Moldova Veche (jud. Caraş-Severin), Caraorman (jud. Tulcea), Rhopalus 
rufus a fost găsită doar în sudul Banatului, la Dubova şi Craiova,  Stictopleurus subtomentosus  
citată doar în judeţul Dolj, Stictopleurus pictus în judeţele Dolj, Bihor şi Caraorman, 
Maccevethus errans caucasicus întâlnită în diverse regiuni din zona de câmpie, Agraphopus 
lethierry citată la Desa, Craiova (jud. Dolj), Constanţa, Caraorman, Sfântu Gheorghe (jud. 
Tulcea), Chorosoma gracile în judeţele Satu Mare, Bihor, Dolj, şi Dicranocephalus setulosus din 
Dobrogea. 

În ceea ce priveşte specia Rhopalus rufus dintre Rhopalidae, prin studiile noastre 
confirmăm prezenţa ei teritoriul României. 

 

5.1.2 Specii noi pentru fauna Moldovei 
 

În urma analizei literaturii autohtone privind fauna de coreoide din Moldova, am 
identificat un număr de 8 specii care nu au mai fost citate în zonă. Ele sunt:Coriomeris affinis, 
Rhopalus rufus, Stictopleurus pictus, Stictopleurus subtomentosus, Maccevethus errans 
caucasicus, Agraphopus lethierryi, Chorosoma gracile, Dicranocephalus setulosus. 

 

5.1.3 Specii noi pentru fauna bazinului inferior al Siretului 
 
 În urma studiilor realizate în bazinul inferior al Siretului, din totalul celor 31 de specii de 
coreoide identificate pentru această zonă, 3 dintre ele nu au mai fost citate în studiile 
anterioare. Este vorba despre Rhopalus maculatus din familia Rhopalidae, şi Dicranocephalus 
agilis şi Dicranocephalus albipes din familia Stenocephalidae. La acestea se adaugă speciile noi 



pentru fauna Moldovei, în final, speciile noi pentru bazinul inferior al Siretului se ridică la 11 
specii.  
 

5.1.4 Analiza comunităţilor  de coreoide din habitatele studiate în sectorul inferior al 
râului Siret 

 
Materialul biologic a fost colectat prin probe cantitative din 13 staţii amplasate în 

bazinul inferior al râului Siret, în judeţele Galaţi şi Brăila, pe parcursul anilor 2004-2005 şi 
2007-2008. 

Pe parcursul perioadei de studiu, au fost colectaţi un număr de 745 indivizi aparţinând 
Suprafamiliei Coreoidea, repartizaţi în 4 familii, 18 genuri, 31 de specii. Repartiţia lor pe tipuri 
de habitate este redată în tabelul 2. 

 
 Tabel 2 - Speciile de coreoide identificate în 5 tipuri de habitate din bazinul inferior al râului 
Siret  

Nr. 
crt. Taxon S1 S2 S3 S4 S5

Familia Coreidae  
1 Gonocerus acuteangulatus      
2 Syromastus rhombeus      
3 Coreus marginatus      
4 Centrocoris spiniger      
5 Ceraleptus lividus      
6 Ceraleptus gracilicornis      
7 Coriomeris denticulatus      
8 Coriomeris affinis      

Familia Alydidae  
9 Alydus calcaratus      
10 Camptopus lateralis      

Familia Rhopalidae  
11 Corizus hyoscyami      
12 Liorrhyssus hyalinus      
13 Rhopalus parumpunctatus      
14 Rhopalus conspersus      
15 Rhopalus subrufus      
16 Rhopalus rufus      
17 Rhopalus maculatus      
18 Brachycarenus tigrinus      
19 Stictopleurus punctatonervosus      
20 Stictopleurus crassicornis      
21 Stictopleurus subtomentosus      
22 Stictopleurus abutilon      
23 Stictopleurus pictus      
24 Maccevethus errans caucasicus      
25 Agraphopus lethierry      
26 Myrmus miriformis      
27 Chorosoma schillingi      
28 Chorosoma gracile      

Familia Stenocephalidae  
29 Dicranocephalus agilis      
30 Dicranocephalus albipes      
31 Dicranocephalus setulosus      

Total specii 20 9 14 21 16 
S1  - pajişti mezofile; S2 – arborete de plop şi salcie; S3 – pajişti antropizate; S4 – habitate arenicole; S5 – habitate de 
zone umede.,  
  - semnalare prezenţă în habitat   
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  - specia e la prima semnalare în zonă 
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Se constată că din cele 31 de specii identificate pentru bazinul inferior al Siretului, 5 
specii au fost întâlnite în toate tipurile de habitate investigate. Este vorba de Coreus 
marginatus (familia Coreidae), Brachycarenus tigrinus, Stictopleurus abutilon, Stictopleurus 
pictus şi Myrmus miriformis (familia Rhopalidae), 4 specii sunt întâlnite în câte 4 tipuri de 
habitate: Alydus calcaratus (fam Alydidae) şi Stictopleurus punctatonervosus (Fam. 
Rhopalidae) lipsesc din pajiştile antropizate, Ceraleptus gracilicornis lipseşte din habitatele din 
zonele umede, Corizus hyoscyami este absentă din habitalele realizate de arboretele de plop şi 
salcie. 

Jaccard's Coefficient

S1

S4

S5

S3

S2

0,28 0,4 0,52 0,64 0,76 0,88 1

 
Fig 100 -  Gradul de similaritate al habitatelor investigate din bazinul inferior al Siretului, pe 
baza comunităţilor specifice de coreoide  
S1  - pajişti mezofile; S2 – arborete de plop şi salcie; S3 – pajişti antropizate; S4 – habitate arenicole; S5 – habitate de 
zone umede 
  

Din analiza dendrogramei de similaritatea habitatelor investigate în bazinul inferior al 
râului Siret (fig. 100) pe baza comunităţilor specifice de coreoide  se constată o mai mare 
asociere  a celor două tipuri de habitate naturale localizate în arealul rezervaţiei forestiere de la 
Gârboavele (S1) şi rezervaţiei arenicole de la Hanu Conachi (S4), acestea având şi cele mai 
mari valori ale diversităţii specifice, dar numărul speciilor de coreoide întalnite în cele două 
habitate este cel mai mare, respectiv 14. Poziţia acestora, dar şi statutul de arie protejată, 
permite dezvoltarea unor specii de plante ce completează spectrul trofic al coreoidelor. Acestor 
două habitate li se alătură habitatul zonelor umede (S5), localizat în preajma unor bălţi sau 
lacuri, habitate cu un covor vegetal bine dezvoltat aproape în toată perioada de vegetaţie, 
chiar şi în perioada secetoasă, care manifestă similaritate ecologică cu S1 şi S4 în proporţie de 
49%, în acest caz, doar 8 specii de coreoide fiind comune în cele 3 habitate. Cele mai sărace în 
coreoide, din punct de vedere specific, sunt pajiştile antropizate (S3), urmate de arboretele de 
plop şi salcie (S2),. Această situaţie este explicabilă: pajiştile antropizate din bazinul inferior al 
Siretului sunt destul de degradate şi sărace graminee şi leguminoase, plante aflate cu 
precădere în hrana coreoidelor, iar arboretele de plop şi salcie adăpostesc de asemenea un 
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covor vegetal destul de sărac, la care se adaugă păşunatul vitelor din satele riverane Siretului, 
aici fiind una din puţinele zone unde se poate efectua astfel de îndeletniciri. Între cele aceste 
două tipuri de habitate, S3 şi S2 se costată o similaritate de 44%, ele având un număr de 6 
specii de coreoide comune, toate fiind specii cu o mare plasticitate ecologică, toleante la 
fluctuaţiile factorilor ecologici. 

 
 
 
Tabel.3 - Lista speciilor de coreoide identificate în bazinul inferior al râului Siret pe tipuri de 
habitate 

Nr. 
crt. Taxon S1 S2 S3 S4 S5

Familia Coreidae  
1 Gonocerus acuteangulatus 1    1 
2 Syromastus rhombeus 6   11  
3 Coreus marginatus 44 56 4 63 1 
4 Centrocoris spiniger     1 
5 Ceraleptus lividus  1    
6 Ceraleptus gracilicornis 1 10 4 2  
7 Coriomeris denticulatus 1   1  
8 Coriomeris affinis    1  

Familia Alydidae  
9 Alydus calcaratus 1 1  1 6 
10 Camptopus lateralis   6 1 5 

Familia Rhopalidae  
11 Corizus hyoscyami 4  6 2 1 
12 Liorhyssus hyalinus   1 1 2 
13 Rhopalus parumpunctatus 5  1 4  
14 Rhopalus conspersus 1     
15 Rhopalus subrufus 10   6 1 
16 Rhopalus rufus 1     
17 Rhopalus maculatus 1     
18 Brachycarenus tigrinus 96 5 3 15 14 
19 Stictopleurus punctatonervosus 6 7  27 18 
20 Stictopleurus crassicornis    5  
21 Stictopleurus subtomentosus    2 2 
22 Stictopleurus abutilon 16 2 3 14 17 
23 Stictopleurus pictus 3 1 1 5 6 
24 Maccevethus errans caucasicus 2    1 
25 Agraphopus lethierry   1   
26 Myrmus miriformis 5 10 41 46 53 
27 Chorosoma schillingi 13  3  5 
28 Chorosoma gracile   1   

Familia Stenocephalidae  
29 Dicranocephalus agilis    4  
30 Dicranocephalus albipes 1  7 6  
31 Dicranocephalus setulosus    1  

Total specii 20 9 14 21 16 
Total indivizi 218 93 82 218 134 
Indicele de diversitate Shannon – Wiener 
Hs

2,783 1,970 2,692 3,249 2,889 

Echitabilitatea E 0,644 0,622 0,707 0,740 0,722 
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S1  - pajişti mezofile; S2 – arborete de plop şi salcie; S3 – pajişti antropizate; S4 – habitate arenicole; S5 – habitate de 
zone umede. 
 

 
 
 
 
Din analiza tabelului 3 se observă că cei mai mulţi indivizi de coreoide au fost colectaţi 

din cele două habitate, care de altfel le-am amintit mai sus ca având şi cea mai mare 
diversitate specifică. Este vorba de pădurea Gârboavele din care am colectat 218 indivizi 
aparţinând la 20 de specii şi 14 genuri, şi rezervaţia de la Hanu Conachi de unde am colectat 
de asemenea 218 indivizi, dar încadraţi în 21 de specii şi 13 genuri. Deşi cele două tipuri de 
habitate au o diversitate specifică, din punct de vedere numeri, asemănătoare, totuşi, între ele 
există diferenţe în ceea ce priveşte prezenţa sau absenţa unor specii. Astfel, Gonocerus 
acuteangulatus dintre coreide, Rhopalus conspersus, Rhopalus rufus, Rhopalus maculatus şi 
Maccevethus errans caucasicus dintre ropalide, sunt identificate doar pentru pajiştile mezofile 
de la Gârboavele, iar Coriomeris affinis dintre coreide, Liorhyssus hyalinus, Rhopalus subrufus, 
Stictopleurus crassicornis, Stictopleurus subtomentosus dintre ropalide, şi Dicranocephalus 
setulosus dintre stenocefalide, sunt identificate doar în habitatul de arenarie de la Hanu 
Conachi. 

Un număr mare de indivizi au fost colectaţi din habitatele zonelor umede. Este vorba de 
134 de indivizi aparţinând la 16 specii şi 13 genuri. De remarcat pentru acest tip de habitat 
este absenţa în probele cercetate a reprezentanţilor familiei Stenocephalidae. Există o singură 
specie de coreide specifică doar acestui tip de habitat: Centrocoris spiniger, specie care a mai 
fost citată pentru judeţul Galaţi în localitatea Tecuci. 

Habitatele cu număr mai mic de coreoide sunt în ordine arboretele de plop şi salcie şi 
pajiştile antropizate, fiecare având 93, respectiv 82 de indivizi. Între aceste două tipuri de 
habitate ierarhia se inversează în ceea ce priveşte diversitatea specifică, deoarece pajiştile 
antropizate sunt caracterizate prin 14 specii de coreoide aparţinând la 12 genuri, în timp ce 
arboretele de plop şi salcie sunt caracterizate de 9 specii de coreoide aparţinând la 6 genuri. 

Pentru exprimarea diversităţii am calculat indicele Shannon-Wiener (tabelul 3), ea fiind 
independentă de mărimea probei şi poate fi generalizată uşor. Ordonând diversitatea 
heteropterelor coreoide din habitatele investigate în bazinul inferior al Siretului, observăm că 
valoarea maximă Hs= 3,249 se înregistrează pentru speciile din habitatul arenicol, fiind urmată 
de cea a speciilor din zonele umede (Hs=2,889), din pajiştile mezofile ale rezervaţiei forestiere 
Pădurea Gârboavele (Hs= 2,783) şi din pajiştile antropizate (Hs= 2,692). Cea mai mică 
diversitate este întâlnită în arboretele de plop şi salcie, unde Hs= 1,97. 
 În ceea ce priveşte echitabilitatea, se remarcă faptul că acest indice are valori 
moderate, valori care arată că nu sunt diferenţe mari între efectivele populaţiilor speciilor de 
coreoide care formează comunităţile de specii. Astfel, am obţinut valoarea cea mai mare 
pentru habitatul de arenarie (E= 0,74), diversitatea reală reprezentând 74% din cea maximală 
(teoretică), urmată de habitatul zonelor umede (E=0,722) şi habitatul pajiştilor antropizate 
(E=0,707). În continuare, gradul de uniformitate al distribuţiei indivizilor pe specii este tot mai 
redus pentru pajiştile mezofile din pădurea Gârboavele (E=0,644) şi arboretele de plop şi 
salcie (E=0,622). 
 
 

5.2. FAUNA DE COREOIDE DIN MUNŢII MĂCIN 
 

În urma cercetărilor faunistice întreprinse în anii 2005 şi 2007-2008 în zona Munţilor 
Măcin, au fost identificate un număr de 35 de specii de coreoide ce aparţin la 19 genuri şi 4 
familii (figura 8), fiind analizaţi un număr de 1361 indivizi. Cercetări asupra coreoidelor în zona 
Munţilor Măcin au  fost făcute de Sienkiewicz (1964, 1962) şi Kis (1976), zona cercetată fiind 
destul de limitată. 

În tabelul 16 prezentăm lista speciilor de coreoide colectate din zona Munţilor Măcin, 
precum şi cele semnalate anterior în bibliografie, apartenenţa zoogeografică, preferinţele 
ecologice, spectrul trofic, precum şi răspândirea pe teritoriul României. 
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Această bogăţie de specii a faunei de coreoide în zona Munţilor Măcin este explicată prin 
varietatea habitatelor studiate, poziţia geografică a acestuia în S-E României, ecosistemele 
forestiere asigurând stabilitatea ecologică şi habitatul optim pentru speciile erbacee deosebite. 

Dacă facem o comparaţie a distribuţiei speciilor de coreoide obţinută de noi, cu datele 
faunistice de pe întreg teritoriul României, se poate observa o distribuţie similară, în sensul că 
proporţia şi gradul de reprezentare specifică a familiilor se păstrează în linii mari 

Analizând preferinţele ecologice ale speciilor de coreoidee identificate prin cercetările 
noastre în zona munţilor Măcin (tabelul 16) precum si răspândirea acestora pe teritoriul 
României realizată de Kis în 2001, putem explica diversitatea acestora în zona studiată. Astfel, 
pentru zona Munţilor Măcin sunt prezente 13 specii de coreoide cu o largă răspândire raportat 
la teritoriul României, ele fiind reprezentate prin populaţii foarte numeroase, 9 specii de 
coreoide sunt  frecvente, acestea fiind reprezentate prin populaţii cu indivizi numeroşi;  2 
specii au o prezenţă sporadică, populaţiile acestor specii având puţini indivizi,  şi 11 specii de 
coreoide identificate pentru zona Munţilor Măcin sunt rare, cu răspândire punctiformă, sau 
aproape punctiformă, raportat la teritoriul României. 

 Cu excepţia speciei Spathocera lobata (familia Coreidae) a cărei ecologie este puţin 
cunoscută, celelalte specii identifcate îşi găsesc în zona studiată biotopuri caracteristice: pajişti 
xerofile şi xerotermofile, pajişti mezofile sau biotopuri nisipoase şi stâncoase cu valori termice 
ridicate.  
 Dintre speciile larg răspândite pe teritoriul României, dar care nu au mai fost citate în 
zona munţilor Măcin, am identificat speciile: Alydus calcaratus din familia Alydidae, precum şi 
Rhopalus conspersus, Rhopalus maculatus, Stictopleurus punctatonervosus din familia 
Rhopalidae. Specii frecvent întâlnite în diverse regiuni ale ţării, neidentificate anterior 
cercetărilor noastre în zona munţilor Măcin, dar cu preferinţe ecologice identice celor din zona 
cercetată sunt coreidele Gonocerus acuteangulatus şi Coriomeris hirticornis. Speciile cu 
localizare aproape punctiformă, rare şi foarte rare pe teritoriul ţării noastre, identificate pentru 
prima dată prin cercetările noastre sunt Spathocera dalmani citată la Osoi (jud. Iaşi) şi 
Bucureşti (Kis, 2001), Spathocera tuberculata citată la Valea lui Mihai (jud. Bihor), Spathocera 
obscura găsită în judeţele Timiş, Dolj şi Vaslui, Stictopleurus subtomentosus citată în judeţul 
Dolj, Stictopleurus pictus  găsită în judeţele Dolj, Bihor şi Caraorman, precum şi Chorosoma  
gracile citată în judeţele Satu Mare, Bihor, Dolj. 

Raportat la studiile realizate anterior, în zona cercetată (zona Munţilor Măcin) am  
identificat un număr de 8 genuri cu 16 specii noi de coreoide, ce se găsesc la prima semnalare. 
Sunt speciile: Gonocerus acuteangulatus, Spathocera dalmani, Spathocera tuberculata, 
Spatocera obscura, Ceraleptus lividus, Ceraleptus obtusus, Coriomeris hirticornis, Coriomeris 
affinis  dintre coreide, Alydus calcaratus dintre alidide, Rhopalus distinctus, Rhopalus 
conspersus, Rhopalus maculatus, Stictopleurus punctatonervosus, Stictopleurus 
subtomentosus, Stictopleurus pictus şi Chorosoma gracile dintre ropalide. În plus, Spathocera 
dalmani, Spathocera tuberculata, Spathocera obscura dintre coreide, şi Stictopleurus 
subtomentosus şi Chorosoma gracile dintre ropalide, sunt la prima menţionare pentru zona 
Dobrogei. Astfel, studiile noastre, completează tabloul repartiţiei speciilor de coreoide la 
teritoriul României. 

Dacă analizăm fauna de coreoide identificate în zona Munţilor Măcin, putem constata că 
ele aparţin unui număr de 7 unităţi zoogeografice. 

Sintetizând datele din tabelul 16  se evidenţiază faptul că predomină speciile cu 
răspândire palearctică (34%), europeană (23%) şi euromediteraneană (20%), la care se 
adaugă cu participare importantă elementele mediteraneene (11%). Celelalte elemente 
zoogeografice, respectiv speciile cu răspândire eurasiatică, cosmopolită şi holomediteraneană 
sunt reprezentate în procente reduse. 

Dacă analizăm preferinţele ecologice a heteropterelor coreoide, datele sintetizate în 
tabelul 16 arată că majoritatea sunt specii termofile, iubitoare de biotopuri xerofile şi 
xerotermofile, care de altfel caracterizează zona studiată. Puţine specii sunt iubitoare de 
biotopuri mezofile, este vorba de Gonocerus acuteangulatus care preferă zona de margine a 
pădurilor de foioase, păduri care sunt răspândite cu precădere în acest areal, şi Coriomeris 
denticulatus care preferă de asemenea biopurile mezofile. Spectru trofic al speciilor de 
coreoide analizate este majoritar polifag, doar patru specii (Phyllomorpha laciniata, Spathocera 
lobata, Spathocera obscura dintre coreide şi Dicranocephalus albipes dintre Stenocephalidae) 
sunt oligofage. Spathocera tuberculata dintre coreide, este o specie cu o ecologie foarte puţin 
cunoscută, prin urmare nu sunt date legate de spectrul trofic al acesteia. 
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5.2.1 Specii noi pentru fauna Dobrogei şi sud-estul României 
 
 Raportat la studiile realizate anterior, în materialul biologic colectat din Munţii Măcin, 
am identificat un număr de 5 specii de coreoide noi pentru fauna Dobrogei: Spathocera 
dalmani, Spathocera tuberculata, Spathocera obscura, Stictopleurus subtomentosus, 
Chorosoma gracile. 

 
 

5.2.2.Specii noi pentru fauna Munţilor Măcin 
 

În urma studiilor privind fauna de heteroptere coreoide în zona Munţilor Măcin, din 
totalul celor 35 de specii identificate aici, 16 specii nu au mai fost găsite prin studiile 
anterioare. 5 dintre acestea sunt noi pentru fauna Dobrogei si pentru sud-estul României (sunt 
prezentate in subcapitolul anterior) iar 11 sunt la prima citare pentru Munţii Măcin: Gonocerus 
acuteangulatus, Ceraleptus lividus, Ceraleptus obtusus, Coriomeris hirticornis, Coriomeris 
affinis, Alydus calcaratus, Rhopalus distinctus, Rhopalus conspersus, Rhopalus maculatus, 
Stictopleurus punctatonervosus, Stictopleurus pictus.  
 
 

5.2.3 Analiza comunităţilor  de coreoide din habitatele studiate în arealul Munţilor 
Măcin 

 
 
 Colectările heteropterologice, cu ajutorul fileului entomologic, din arealul Munţilor 
Măcin, au fost făcute în 6 tipuri de habitate (23 puncte de colectare), identificate de asociaţiile 
vegetale: şleau de pedunculiflore cu tei şi carpen (Querco pedunculiflorae-Tilietum), complex  
pajişti, tufărişuri şi rarişte de arbori (Achillea coarctatae-Quercetum pubescens), gorunet cu 
cărpiniţă şi mojdrean (Fraxino orni-Quercetum dalechampii), şleau de gorun cu tei şi carpen 
(Nectaroscordo-Tilietum), pajişti stepizate şi stejăret cu trei stejari (Fragaris viridis-
Polyquercetum).  
 Din zonele investigate au fost colectaţi un număr de 1361 indivizi aparţinând 
suprafamiliei Coreoidea. Repartiţia lor pe specii în cadrul familii, precum şi repartiţia în cadrul 
habitatelor este redată în tabelul 17. 

Analizând tabelul 17 se constată că din cele 35 de specii de coreoide care au fost 
înregistrate pentru tot arealul munţilor Măcin, doar patru dintre ele se regăsesc în toate tipurile 
de habitate investigate. Este vorba de Camptopus lateralis din familia Alydidae, Stictopleurus 
pictus, Chorosoma schillingi şi Chorosoma gracile din familia Rhopalidae, specii euritope pentru 
arealul Munţilor Măcin, ele regăsind în zona cercetată condiţii optime de viaţă. Există însă 
specii care sunt specifice numai unui anumit tip de habitat, fiind specii stenotope. Astfel: 
Spathocera dalmani şi Spathocera tuberculata dintre coreide au fost întâlnite doar în habitate 
edificate de Querco pedunculiflorae-Tillietum (şleau de pedunculiflore cu tei şi carpen), 
Rhopalus distinctus dintre ropalide a fost găsit doar în habitatele edificate de Achillea 
coarctatae –Quercetum pubescens (pajişti asociate cu tufărişuri şi rarişte de arbori), Rhopalus 
maculatus (familia Rhopalide) a fost găsit în habitatele edificate de Achillea coarctatae –
Quercetum pubescens (pajişti asociate cu tufărişuri şi rarişte de arbori), iar Spathocera 
obscura (familia Coreidae a fost găsită  în habitatele edificate de Fragaris viridis-Polyquercetum 
(stejăret cu trei stejari). Pentru habitatele edificate de asociaţia Nectaroscordo–Tillietum (şleau 
de gorun cu tei şi carpen), Gonocerus acuteangulatus (familia Coreidae) este singura specie 
specifică. 
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Tabelul 17 - Repartiţia speciilor de coreoide colectate din Munţii Măcin, pe tipuri de habitate. 
Nr 
crt. Taxon H1 H2 H3 H4 H5 H6

 Familia Coreidae       
1 Gonocerus acuteangulatus - - - - - + 
2 Syromastus rhombeus + + - + + - 
3 Coreus marginatus + + - + + + 
4 Centrocoris spiniger + + + + - + 
5 Phyllomorpha laciniata - + + - + - 
6 Spathocera lobata + - - + + - 
7 Spathocera dalmani + - - - - - 
8 Spathocera tuberculata + - - - - - 
9 Spathocera obscura - - - - + - 
10 Ceraleptus gracilicornis - - + + + + 
11 Ceraleptus lividus - + - + - + 
12 Ceraleptus obtusus + + - - - + 
13 Coriomeris hirticornis - + + - + - 
14 Coriomeris denticulatus + - - + + + 
15 Coriomeris affinis - - - - - + 
 Familia Alydidae       
16 Alydus calcaratus - - - - - + 
17 Camptopus lateralis + + + + + + 
 Familia Rhopalidae       
18 Corizus hyoscyami + - - + + - 
19 Liorrhyssus hyalinus - + + - + + 
20 Rhopalus parumpunctatus + + - + + + 
21 Rhopalus distinctus - + - - - - 
22 Rhopalus subrufus + + - + - + 
23 Rhopalus conspersus - - - + - + 
24 Rhopalus maculatus - - + - - - 
25 Brachycarenus tigrinus + + + - + + 
26 Stictopleurus punctatonervosus + + - + + + 
27 Stictopleurus crassicornis + + - - + + 
28 Stictopleurus subtomentosus - + - - + - 
29 Stictopleurus abutilon + + - + + + 
30 Stictopleurus pictus + + + + + + 
31 Maccevethus errans caucasicus - + - + + - 
32 Myrmus miriformis + - + + + + 
33 Chorosoma schillingi + + + + + + 
34 Chorosoma gracile + + + + + + 
 Familia Stenocephalidae       
35 Dicranocephalus albipes + - - + - - 
H1 –  Habitat edificat de Querco peduculiflore –Tillietum; H2 –  Habitat edificat de Achillea corctatae –Quercetum 
pubescens; H3 –  Habitat edificat de Fraxino orni-Quercetum dalechampii; H4 –  Habitat edificat pajişti stepizate 
balcanice; H5 –  Habitat edificat de Nectaroscordo-Tilietum; H6 –  Habitat edificat de Fragaris viridis -Polyquercetum 
 

Pornind de datele de prezenţă-absenţă (binare) a speciilor de coreoide în cadrul 
habitatelor investigate din arealul munţilor Măcin s-a realizat dendrograma de similaritate a 
habitatelor investigate . 

Din analiza dendrogramei de similaritate a habitatelor investigate (figura 113), se 
constată că cea mai mare asemănare este între şleau de pedunculiflore cu tei şi carpen (H1) şi 
pajiştile stepizate balcanice (H4),din cele 21, respectiv 22 de specii identificate pentru fiecare 



dintre ele, 16 specii sunt comune, realizându-se o similaritate  în proporţie de 64%. Acestui 
grup i se alătură  habitatul şleaului de gorun cu tei şi carpen, cu care realizează o similaritate 
de 54%. De asemenea, există o puternică asemănare între pajiştile asociate cu tufărişuri şi 
rarişte de arbori (H2) şi stejăretul cu 3 stejari, între care există o similaritate de 56%. O 
comunitate aparte de coreoide este întâlnită habitatul edificat de gorunet cu cărpiniţă şi 
mojdrean, care prezintă o similaritate de doar 50% cu celelalte habitate investigate, acest 
lucru demonstrat şi de numărul redus de specii identificate aici. 
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Figura 113 -  Similaritatea habitatelor cercetate din Munţii Măcin 

Jaccard's Coefficient

H1

H4

H6

H2

H5

H3

0,28 0,4 0,52 0,64 0,76 0,88 1

 
Această ierarhie dată de ponderea indivizilor colectaţi pe tipuri de habitate, nu se 

păstrează dacă se ia în considerare distribuţia acestora pe genuri şi specii. Din figura 114 se 
poate observa, cele mai multe specii sunt înregistrate în habitatele H5 şi H6 (câte 22 specii), 
ele fiind urmate de H1, H2 (câte 21 de specii) şi H4 (20 de specii), pe ultimul loc clasându-se 
H3. dacă luăm în considerare distribuţia speciilor pe genuri, pe primul loc se clasează H5 (15 
genuri), urmează H1 şi H4 (14 genuri), apoi H6 (13 genuri), H2 (12 genuri), şi în final H3 (11 
genuri). 
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Figura 114 – Numărul indivizilor colectaţi şi repartiţia taxonilor de heteroptere  coreoide 
colectate din zona munţilor Măcin, pe tipuri de habitate 

 
 
Tabelul 18 -  Numărul de indivizi colectaţi, indicele de diversitate şi echitabilitate  
Nr 
crt. Taxon H1 H2 H3 H4 H5 H6

 Familia Coreidae       
1 Gonocerus acuteangulatus      1 
2 Syromastus rhombeus 3 22  1 1  
3 Coreus marginatus 15 3  1 8 3 
4 Centrocoris spiniger 1 9 2 2  4 
5 Phyllomorpha laciniata  4 2  16  
6 Spathocera lobata 12   2 1  
7 Spathocera dalmani 1      
8 Spathocera tuberculata 2      
9 Spathocera obscura     1  
10 Ceraleptus gracilicornis   1 1 6 10 
11 Ceraleptus lividus  1  1  1 
12 Ceraleptus obtusus 1 1    2 
13 Coriomeris hirticornis  6 1  7  
14 Coriomeris denticulatus 1   1 11 1 
15 Coriomeris affinis      2 
 Familia Alydidae       
16 Alydus calcaratus      1 
17 Camptopus lateralis 6 57 2 24 24 7 
 Familia Rhopalidae       
18 Corizus hyoscyami 1   4 1  
19 Liorrhyssus hyalinus  46 6  21 7 
20 Rhopalus parumpunctatus 5 4  1 2 1 
21 Rhopalus distinctus  1     
22 Rhopalus subrufus 9 6  1  1 
23 Rhopalus conspersus    4  1 
24 Rhopalus maculatus   1    
25 Brachycarenus tigrinus 6 15 1  4 2 
26 Stictopleurus punctatonervosus 1 14  15 5 13 
27 Stictopleurus crassicornis 1 1   2 2 
28 Stictopleurus subtomentosus  22   3  
29 Stictopleurus abutilon 20 61  9 4 33 
30 Stictopleurus pictus 12 44 1 2 7 12 
31 Maccevethus errans caucasicus    1 4  
32 Myrmus miriformis 38  2 26 32 5 
33 Chorosoma schillingi 57 117 7 65 185 13 
34 Chorosoma gracile 27 18 2 12 1 11 
 Familia Stenocephalidae       
35 Dicranocephalus albipes 1   2   
Total specii 21 21 12 20 22 22 
Total indivizi colectaţi 220 459 28 175 346 133 
Indicele de diversitate Shannon – 
Wiener Hs

3,376 3,387 3,194 3,006 2,710 3,682 

Echitabilitatea E 0,769 0,784 0,891 0,696 0,608 0,826 



H1 –  Habitat edificat de Querco peduculiflore –Tillietum; H2 –  Habitat edificat de Achillea corctatae –Quercetum 
pubescens; H3 –  Habitat edificat de Fraxino orni-Quercetum dalechampii; H4 –  Habitat edificat pajişti stepizate 
balcanice; H5 –  Habitat edificat de Nectaroscordo-Tilietum; H6 –  Habitat edificat de Fragaris viridis –Polyquercetum 
 
 

Analizând diversitatea specifică calculată cu ajutorul indicelui Shannon-Wiener (tabelul 
18 şi figura 115) observăm că valoare maximă Hs=3,682 se înregistrează pentru comunitatea 
de specii din habitatul edificat de Fragaris viridis –Polyquercetum, fiind urmată de cea a 
comunităţii din H2 –  Habitat edificat de Achillea corctatae – Quercetum pubescens (Hs=3,387), 
H1 –  Habitat edificat de Querco peduculiflore –Tillietum (Hs=3,376) şi H3 –  Habitat edificat de 
Fraxino orni-Quercetum dalechampii (Hs=3,194). Cele mai mici valori ale diversităţii 
heteropterelor coreoide sunt obţinute pentru  H4 –  Habitat edificat pajişti stepizate balcanice 
(Hs=3,006) şi H5 –  Habitat edificat de Nectaroscordo-Tilietum (Hs=2,710). 

În ceea ce priveşte echitabilitatea, se remarcă  faptul că acest indice are valori ridicate 
pentru H3 şi H6, la care diversitatea reală reprezintă peste 89% în primul caz, şi peste 82% în 
cel de-al doilea caz.. În continuare, gradul de uniformitate scade progresiv începând cu H2 
(E=0,784), pentru a atinge valorile cele mai mici în cazul H4 (E=0,696) şi H5 (E=0,608). 
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Figura 115. – Indicii de diversitate şi echitabilitate în cadrul habitatelor investigate în munţii 

Măcin 
 
 
5.3.ASPECTE COMPARATIVE ALE FAUNEI DE COREOIDE DIN BAZINUL INFERIOR AL SIRETULUI ŞI ZONA 

MUNŢILOR MĂCIN 
 
 În cele două zone au fost făcute cercetări din 11 tipuri de habitate şi s-au identificat 39 
specii de coreoide (70,9% din totalul speciilor de coreoide din Romania)  (tabelul 33). În 
bazinul inferior al râului Siret am investigat 5 tipuri de habitate: Pădurea Gârboavele  şi pajişti 
mezofile, arborete alcătuite din plop şi salcie, pajişti antropizate, rezervaţia arenicolă Hanu 
Conachi şi habitate din zone umede aflate în apropierea cursului inferior al Siretului, iar pentru 
Munţii Măcin am investigat 6 tipuri de habitate: habitat edificat de Querco pedunculiflore –
Tillietum; habitat edificat de Achillea coarctatae –Quercetum pubescens; habitat edificat de 
Fraxino orni-Quercetum dalechampii; habitat edificat pajişti stepizate balcanice; habitat 
edificat de Nectaroscordo-Tilietum; habitat edificat de Fragaris viridis –Polyquercetum. 
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 Speciile de coreoide identificate în cele două unităţi geografice aparţin la 4 familii: 
Coreidae (15 specii) (51,72% din totalul speciilor de Coreidae din România), Alydidae (2 
specii) (66,67% din totalul speciilor de Alydidae din România), Rhopalidae (19 specii)  (95% 



din totalul speciilor de Rhopalidae din România) şi Stenocephalidae (3 specii) (75% din speciile 
de Stenocephalidae din România).  

Din cele 39 de specii de coreoide identificate prin studiile noastre, 27 de specii de 
coreoide sunt comune celor două unităţi geografice investigate, 8 specii sunt proprii pentru 
Munţii Măcin (Phyllomorpha laciniata, Spathocera lobata, Spathocera dalmani, Spathocera 
tuberculata, Spathocera obscura, Ceraleptus obtusus, Coriomeris hirticornis, Rhopalus 
distictus) şi doar patru specii au fost găsite numai în bazinul inferior al râului Siret 
(Agraphopus lethierry, Rhopalus rufus, Dicranocephalus agilis,Dicranocephalus setulosus).  
 Dacă analizăm comunităţile de coreoide din cele unităţi geografice analizate, constatăm 
că fauna de coreoide din bazinul inferior al Siretului este uşor mai bine reprezentată în 
componenţa ropalidelor, comparativ cu cea din Măcin, în sensul că pentru  bazinul inferior al 
Siretului sunt identificate două specii care se întâlnesc numai aici (Rhopalus rufus şi 
Agraphopus lethierry) iar pentru zona munţilor Măcin, doar o specie, Rhopalus distinctus. În 
ambele situaţii, speciile identificate sunt foarte rare pe teritoriul României, ele fiind puse în 
evidenţă în urma colectărilor personale. 
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Figura 127– Reprezentarea taxonilor din suprafamilia Coreoidea în Munţii Măcin, bazinul 
inferior al râului Siret şi România 
 
 
 
 Aceeaşi situaţie favorabilă pentru bazinul inferior al Siretului apare şi în reprezentarea 
taxonilor reuniţi în familia Stenocephalidae, deoarece toate cele 3 specii de stenocephalidae 
identificate în studiile noaste în cele două zone investigate, apar aici, în timp ce în zona 
munţilor Măcin este identificată doar una dintre ele, este vorba de Dicranocephalus albipes, 
specie foarte frecventă în tot arealul României. Menţionez că, în studiile anterioare realizate în 
zona Munţilor Măcin, această specie este citată, alături de Dicranocephalus medius şi 
Dicranocephalus setulosus, dar aceste din urmă nu s-au regăsit în probele mele.  
 Comparativ vorbind, fauna de coreide a munţilor Măcin este net mai bine reprezentată 
faţă de cea a bazinului inferior al Siretului, deoarece din cele 15 specii de coreidae identificate 
în studiul noastre, toate se regăsesc în fauna Măcinului, 8 dintre ele fiind la prima menţionare 
în zonă, în timp ce pentru bazinul inferior al Siretului sunt identificate 8 specii de coreide, şi 
doar una singură (Coriomeris affinis) este la prima citare. 
 Studiul materialului heteropterologic colectat din habitatele localizate în bazinul inferior 
al Siretului a dus confirmarea prezenţei în fauna României a speciei Rhopalus rufus din familia 
Rhopalidae. Specia a fost colectată într-un singur exemplar din habitatul localizat în cadrul 
rezervaţiei forestiere de la Gârboavele, şi a fost descrisă în subcapitolul anterior. 

 
Studiul faunei de coreoide (Insecta, Heteroptera, Coreoidea) din sectorul inferior al bazinului râului Siret şi zona Munţilor Măcin 
 
 

27

Speciile cu localizare aproape punctiformă, rare şi foarte rare pe teritoriul ţării noastre, 
identificate pentru prima dată prin cercetările noastre sunt Spathocera dalmani citată la Osoi 
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(jud. Iaşi) şi Bucureşti (Kis, 2001), Spathocera tuberculata citată la Valea lui Mihai (jud. 
Bihor), Spathocera obscura găsită în judeţele Timiş, Dolj şi Vaslui, toate cele trei specii au fost 
identificate doar în Munţii Măcin. Stictopleurus subtomentosus (citată în judeţul Dolj), 
Stictopleurus pictus  (găsită în judeţele Dolj, Bihor şi Caraorman) şi Chorosoma  gracile (citată 
în judeţele Satu Mare, Bihor, Dolj) au fost identificate prin cercetările noastre atât în bazinul 
inferior al Siretului cât şi în Munţii Măcin.  
 
Tabel 33 –Fauna de coreoide din bazinul inferior al râului Siret şi Munţii Măcin 

Nr 
crt. Taxon Bazinul inferior 

al râului Siret Munţii Măcin 

 Familia Coreidae   
 Subfamilia Coreinae   
1 Gonocerus acuteangulatus + +● 
2 Syromastus rhombeus + + 
3 Coreus marginatus + + 
4 Centrocoris spiniger + + 
5 Phyllomorpha laciniata - + 
 Subfamilia Spathocerinae   
6 Spathocera lobata - + 
7 Spathocera dalmani - +● 
8 Spathocera tuberculata - +● 
9 Spathocera obscura - +● 
 Subfamilia Pseudophloeinae   
10 Ceraleptus gracilicornis + + 
11 Ceraleptus lividus + +● 
12 Ceraleptus obtusus - +● 
13 Coriomeris hirticornis - +● 
14 Coriomeris denticulatus + + 
15 Coriomeris affinis +● +● 
 Familia Alydidae   
16 Alydus calcaratus + +● 
17 Camptopus lateralis + + 
 Familia Rhopalidae   
18 Corizus hyoscyami + + 
19 Liorrhyssus hyalinus + + 
20 Rhopalus parumpunctatus + + 
21 Rhopalus distinctus - +● 
22 Rhopalus subrufus + + 
23 Rhopalus rufus +●  - 
24 Rhopalus conspersus + +● 
25 Rhopalus maculatus +● +● 
26 Brachycarenus tigrinus + + 
27 Stictopleurus punctatonervosus + +● 
28 Stictopleurus crassicornis + + 
29 Stictopleurus subtomentosus +● +● 
30 Stictopleurus abutilon + + 
31 Stictopleurus pictus +● +● 
32 Agraphopus lethierry +● - 
33 Maccevethus errans caucasicus +● + 
34 Myrmus miriformis + + 
35 Chorosoma schillingi + + 
36 Chorosoma gracile +● +● 
 Familia Stenocephalidae   
37 Dicranocephalus agilis +● - 
38 Dicranocephalus albipes +● + 
39 Dicranocephalus setulosus +● - 
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+ - specii prezente; - - specii absente; ●- prima citare în zonele cercetate 
 
 
 

C O N C L U Z I I  
 
 

 În cercetările făcute în bazinul inferior al râului Siret şi Munţii Măcin au fost identificate un 
număr de 39 specii de heteroptere coreoide (Heteroptera, Coreoidea), 65,45% din totalul 
speciilor existente în România. Speciile din zonele cercetate aparţin la 4 familii şi 20 de 
genuri. 
 În habitatele cercetate din bazinul inferior al râului Siret (Pădurea Gârboavele  şi pajişti 
mezofile, arborete alcătuite din plop şi salcie, pajişti antropizate şi rezervaţia arenicolă Hanu 
Conachi) trăiesc 31 specii de coreoide aparţinând familiilor Coreidae, Alydidae, Rhopalidae, 
Stenocephalidae. 
 În habitatele cercetate în zona munţilor Măcin (habitat edificat de Querco pedunculiflore –
Tillietum; habitat edificat de Achillea corctatae –Quercetum pubescens; habitat edificat de 
Fraxino orni-Quercetum dalechampii; habitat edificat pajişti stepizate balcanice; habitat 
edificat de Nectaroscordo-Tilietum; habitat edificat de Fragaris viridis –Polyquercetum) din 
Munţii Măcin trăiesc 35 specii de coreoide, aparţinând la 4 familii şi 19 genuri. 
 Raportat la studiile anterioare privind fauna de coreoide în cele două zone, au fost 
identificate 11 specii noi pentru bazinul inferior al Siretului (Coriomeris affinis – familia 
Coreidae,Rhopalus rufus, Rhopalus maculatus, Stictopleurus subtomentosus, Stictopleurus 
pictus, Agraphopus lethierry,Maccevethus errans caucasicus, Chorosoma gracile – familia 
Rhopalidae şi Dicranocephalus agilis, Dicranocephalus albipes, Dicranocephalus setulosus – 
familia Stenocephalidae) şi 16 specii pentru Munţii Măcin (8 specii aparţine familiei Coreidae,  
o specie aparţine familiei Alydidae şi 7 specii aparţin familiei Rhopalidae). 
 În bazinul inferior al Siretului au fost identificate 20 specii de coreoide în pajiştile mezofile, 9 
specii în arboretele cu plop şi salcie, 14 specii în pajiştile antropizate , 21 specii în rezervaţia 
arenicolă Hanu Conachi şi 16 specii în habitatele din zonele umde aflate în apropierea 
cursului inferior al Siretului. 
 Speciile Coreus marginatus, Brachycarenus tigrinus, Stictopleurus abutilon şi Myrmus 
miriformis au o distribuţie mare în toate tipurile de habitate din bazinul inferior al Siretului, în 
timp speciile Rhopalus rufus, Rhopalus maculatus au distribuţie limitată doar în pajiştile 
mezofile din pădurea Gârboavele, iar speciile Coriomeris denticulatus,  Coriomeris affinis, 
Stictopleurus crassicornis, Dicranocephalus agilis, Dicranocephalus setulosus sunt proprii 
habitatelor cu vegetaţie de arenarie.  
 În habitatele de tip pajişti mezofile doar speciile Coreus marginatus  şi Brachycarenus 
tigrinus au înregistrat valori mari ale abundenţei numerice şi relative, fiind speciile dominante 
numeric şi edificatoare pentru acest tip de habitat. 
 În habitatele formate din arborete cu plop şi salcie aflate în zonele riverane ale Siretului 
inferior au fost identificate un număr relativ mic de specii de coreoide, cu populaţii reduse 
numeric. Coreus marginatus înregistrează cele mai mai valori ale abundenţei numerice şi 
relative. Speciile caracteristice sau edificatoare sunt: Coreus marginatus şi  Stictopleurus 
punctatonervosus. 
 În pajiştile antropizate din bazinul inferior al Siretului, Myrmus miriformis  este specia care 
înregistrează cele mai mari valori ale abundeţei numerice şi relative, urmată de Chorosoma 
schillingi, ambele fiind caracteristice pentru acest tip de habitat. 
 În habitatele formate din vegetaţie de arenarie Coreus marginatus, Myrmus miriformis şi 
Stictopleurus punctatonervosus au înregistrat valori mari ale abundenţei numerice şi relative. 
Ele sunt speciile edificatoare  sau caracteristice pentru acest tip de habitat. 
 În habitatele localizate în zonele umde din apropierea cursului inferior al Siretului speciile 
caracteristice şi edificatoare sunt:  Myrmus miriformis , Brachycarenus tigrinus şi 
Stictopleurus abutilon. 
 În Munţii Măcin au fost identificate: 21 specii de heteroptere coreoide în pajiştile  habitatelor 
edificate de Querco pedunculiflore –Tillietum; 21 specii în pajiştile habitatelor edificate de 
Achillea coarctatae –Quercetum pubescens; 12 specii în pajiştile habitatelor edificate de 
Fraxino orni-Quercetum dalechampii; 20 specii în habitate edificate de pajişti stepizate 
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balcanice; 22 specii în pajiştile habitatelor edificate de Nectaroscordo-Tilietum şi 22 specii în 
pajiştile habitatelor edificate de Fragaris viridis –Polyquercetum. 
 Speciile Camptopus lateralis, Stictopleurus pictus şi Chorosoma schillingi au o largă 
distribuţie în toate tipurile de habitate. Myrmus miriformis este prezentă în toate tipurile de 
habitate, cu excepţia celor edificate de Achillea coarctatae –Quercetum pubescens, iar 
Coreus marginatus şi Sttictopleurus punctatonervosus, Stictopleurus abutilon  lipsesc  din 
habitate edificate de Fraxino orni-Quercetum dalechampii. Spathocera obscura a fost 
identificată numai în habitate edificate de Nectaroscordo-Tilietum,  Spathocera dalmani şi 
Spathocera tuberculata numai în habitate edificate de Querco pedunculiflore –Tillietum iar 
Coriomeris affinis şi Gonocerus acuteangulatus numai în habitate edificate de Fragaris viridis 
–Polyquercetum. 
 În pajiştile habitatelor edificate de Querco pedunculiflore –Tillietum la speciile Chorosoma 
schillingi, Myrmus miriformis, Chorosoma gracile, Coreus marginatus şi Spathocera lobata s-
au înregistrat cele mai mari valori ale abundenţei numerice şi relative. Ele sunt speciile 
dominante numeric şi edificatoare pentru acest tip de habitat. 
 În pajiştile habitatelor edificate de Achillea coarctatae –Quercetum pubescens speciile 
caracteristice sunt Chorosoma schillingi, Stictopleurus abutilon, Camptopus lateralis, 
Liorhyssus hyalinus şi Stictopleurus pictus, ele înregistrând cele mai mari valori ale 
abundenţei numerice şi relative. 
 În pajiştile habitatelor edificate de Fraxino orni-Quercetum dalechampii numărul mic de 
specii de coreoide identificate, dar şi numărul mic de indivizi capturaţi fac nerelevante 
rezultatele calcului indicilor ecologici. 
 În pajiştile habitatelor edificate de pajişti stepizate balcanice, din cele 20 specii identificate, 
sunt 4 specii caracteristice: Chorosoma schillingi, Myrmus miriformis, Camptopus lateralis, 
Stictopleurus punctatonervosus. 
 În pajiştile habitatelor edificate de Nectaroscordo-Tilietum valori ridicate ale abundenţei 
numerice şi relative a obţinut specia Chorosoma schillingi. Valori ridicate au obţinut şi speciile 
Myrmus miriformis, Camptopus lateralis, Liorrhyssus hyalinus, Phyllomorpha laciniata şi 
Coriomeris denticulatus, şi, ele fiind speciile caracteristice pentru acest tip de habitat. 
 În pajiştile habitatelor edificate de Fragaris viridis –Polyquercetum specia cu cea mai mare 
valoare a abundenţei numerice şi relative este Stictopleurus abutilon, ea fiind urmată de 
Chorosoma schillingi, Stictopleurus pictus, Chorosoma gracile, Ceraleptus gracilicorni,. Toate 
sunt specii caracteristice sau edificatoare pentru comunitatea de coreoide din acest tip de 
habitat. 
 Din cele 39 de specii de coreoide identificate prin studiile noastre, 27 de specii de coreoide 
sunt comune celor două unităţi geografice investigate, 8 specii sunt prezente numai în Munţii 
Măcin (Phyllomorpha laciniata, Spathocera lobata, Spathocera dalmani, Spathocera 
tuberculata, Spathocera obscura, Ceraleptus obtusus, Coriomeris hirticornis, Rhopalus 
distictus) şi patru specii au fost găsite numai în bazinul inferior al râului Siret (Agraphopus 
lethierry, Rhopalus rufus, Dicranocephalus agilis, Dicranocephalus setulosus). 
 Studiul materialului heteropterologic colectat din habitatele localizate în bazinul inferior al 
Siretului a dus la confirmarea prezenţei în fauna României a speciei Rhopalus rufus din 
familia Rhopalidae. 
 Au fost identificate 11 specii noi pentru fauna bazinului inferior al Siretului, 8 dintre ele nu au 
mai fost menţionate în toată Moldova . 
 În zona munţilor Măcin, prin studiile în zonă, au fost identificate 16 specii noi de coreoide: 8 
specii de coreide, o specie de alidide şi 7 specii de ropalide. 
 Investigaţii asupra faunei de coreoide din zona munţilor Măcin au dus la identificarea a  5 
specii de coreoide noi pentru fauna Dobrogei: Spathocera dalmani, Spathocera tuberculata, 
Spathocera obscura,  Stictopleurus subtomentosus şi Chorosoma gracile. 
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