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ÎNTRODUCERE
Crizomelidele,  prin numărul mare de specii cunoscute şi a adaptărilor specifice pe 

care le manifestă, pot fi considerate ca şi o familie de insecte în plină expansiune evo-
lutivă. Sunt exculsiv fitofage cu o variabilitate extrem de avansată şi cu o dinamică po-
pulaţională foarte accentuată. Astfel, ele pot deveni dăunători extrem de periculoşi în 
culturile de plante agricole şi în flora silvestră. Majoritatea lor sunt specii terestre , dar 
găsim între ele şi forme semiacvatice şi acvatice (Donacia, Haemonia). Datele referitoare 
la numărul total de specii încluse în cadrul familiei Chrysomelidae variază de la 25.000 
(1962, Z.Kaszab) la 35.000 (numărul actual acceptat de către majoritatea specialiştilor), 
dar există şi studii în care se menţionează cifra de 50.000 de specii (Le Sage ,1997). În 
principiu, variaţia cifrei privind numărul de specii între aceste limite este acceptată, mai 
ales că majoritatea descrierilor de specii noi reprezintă datele din zona tropicală. Denumi-
rea lor provine din grecescul chrysis = aur, datorită coloritului deosebit de fastuos, deseori 
de culori metalice. Denumirea lor populară (gândaci –lucioşi, gândaci aurii, gândaci de 
frunze, levélbogarak – mgh., Leaf beetle - engl., Käferblatten - germ.) – oglindeşte per-
fect aspectul morfologic  şi sursa principală de hrană. Sunt larg  răspândite  peste tot în 
lume, dar mai ales în zona tropicală acest grup de coleoptere prezintă o variabilitate foarte 
mare. Unele dintre crizomelide ele au un aspect atât de frumos (de exemplu Desmonota 
variolosa din Brazilia), încât sunt considerate adevărate bijuterii şi sunt purtate în coliere. 
Interesul ştiinţific manifestat pentru familia Chrysomelidae  este concretizat printr-o serie 
de lucrări elaborate de-a lungul anilor, la început într-un cadru mai larg, adică în cadrul 
ordinului Coleoptera, datorită lipsei de delimitare şi de identificare taxonomică a familiei 
crizomelidelor  din perioadele respective. În reconsiderarea poziţiei sistematice ale subfa-
miliilor şi genurilor de crizomelide majoritatea schimbărilor se datorează ridicării unor 
taxoni inferiori la un taxon superior (ex : un gen devine o subfamilie), respectiv la nivelul 
subfamiliilor prin întroducerea de noi taxoni cum sunt triburi, subtriburi, subgenuri. Da-
torită acestora sunt modificate şi încadrările taxonomice, respectiv denumirea ştiinţifică a 
speciilor, sau întroducerea unor unităţi de taxonomie noi, cum sunt seriile, triburile etc. 

Lucrarea de faţă este sinteza rezultatelor cercetărilor noastre asupra crizomelidelor 
din Bazinul Superior al râului Mureş şi este structurată pe cinci capitole mari. Zona de 
cercetare este deosebită prin variabiliatea formelor de relief, prin particularităţile clima-
terice deosebite, respectiv biodiversitatea habitatelor cercetate, multe dintre ele localizate 
în situri NATURA 2000, respectiv Parcul Naţional Călimani şi Rezervaţia peisagistică 
de interes naţional Defileul Mureşului Superior. În majoritatea acestor zone nu s-au făcut 
evaluări faunistice ale crizomelidelor până în prezent. Astfel, un obiectiv important al  
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cercetărilor noastre a fost o evaluare faunistică căt mai cuprinzătoare a zonei de cercetare, 
rezultând, din numărul total de 227 de specii identificate, 204 specii noi pentru Bazinul 
Superior al Mureşului, din zona noastră de cercetare cu delimitarea Depresiunea Vălenii 
de Mureş, Defileul Topliţa – Deda, Munţii Călimani, Munţii Gurghiului, Depresiunea şi 
Munţii Giurgeului, Munţii Hăşmaş. Analizând literatura de specialitate, dintre cele 227 de 
specii, 184 de specii sunt comune, iar 43 de specii sunt noi pentru Carpaţii Orientali. 

Elaborarea acestei teze de doctorat nu ar fi fost posibilă fără concursul şi ajutorul anu-
mitor persoane cărora ţin să le mulţumesc.

În primul rând, doresc şă-mi exprim recunoştinţa şi deosebita apreciere faţă de îndru-
mătorul acestei teze de doctorat, Domnul Profesor Universitar dr. Nicolae Tomescu, care 
m-a îndrumat cu perseverenţă, înţelegere, m-a susţinut cu dăruire şi exigenţă profesională 
şi ştiinţifică şi de la care am învăţat extrem de mult în ceea ce priveşte activitatea de cer-
cetare ştiinţifică.

Ţin să mulţumesc domnului Conferenţiar Universitar dr. Alexandru Crişan pentru aju-
torul deosebit în identificarea speciilor de crizomelide colectate, pentru îndrumarea acor-
dată în redactarea publicaţiilor ştiinţifice. Aduc mulţumiri deosebite Doamnei Conferen-
ţiar Universitar dr. Gábos Márta care m-a susţinut cu deosebită dăruire în toată activitatea 
mea de cercetare şi elaborare a lucrării. Mulţumesc Domnului ing.dr. Ábrán Péter, coor-
donator de proiecte ecologice din zona Parcului Naţional Călimani, Domnului Szakács 
László, preşedintele asociaţiei pentru ocrotirea naturii Rhododendron, pentru materialele 
bibliografice referitoare la  habitatele din zonele ocrotite, Domnului Profesor Universi-
tar dr. Rákossy László, Domnului Kelemen László, Domnului Profesor Universitar dr. 
Makkai Gergely, dr. Jakab Sámuel şi Doamnei Daniela Botoş pentru ajutorul acordat în 
publicarea lucrărilor ştiinţifice şi susţinerea acordată în cercetare. Mulţumesc, de aseme-
nea colegilor mei din Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Tg. Mureş pentru înţelegerea şi 
sprijinul acordat în activitatea mea profesională şi de cercetare.

Nu în ultimul rând ţin să mulţumesc familiei mele pentru înţelegerea şi sprijinul deo-
sebit acordat, în mod special soţiei mele Zsuzsanna – Katalin, care m-a însoţit de-a lungul 
anilor în toate staţiunile de cercetare din zona de cercetare şi m-a ajutat cu deosebită pri-
cepere în colectarea materialului biologic, copiilor mei István - Zoltán şi Melinda – Kata 
pentru deosebita dăruire şi susţinere morală.

Această lucrare o dedic soţiei mele.

♣
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CAPITOLUL I. ISTORICUL CERCETĂRILOR ASUPRA 
CRIZOMELIDELOR PE PLAN EUROPEAN, CU 
REFERIRE SPECIALĂ LA FAUNA ROMÂNIEI

Acest capitol cuprinde publicaţiile de specialitate consultate asupra cercetărilor taxo-
nomice, morfologice, anatomice, de reproducere, ciclul biologic, zoogeografice, faunis-
tice şi ecologice ale crizomelidelor din Europa cu referire specială asupra României. Au 
fost consultate 463 de publicaţii.

CAPITOLUL II. CARACTERIZAREA CRIZOMELIDELOR

În acest capitol am făcut o scurtă caracterizare a crizomelidelor, grup de insecte al că-
rui studiu a reprezentat tema tezei de doctorat. Am descris în principal pe baza datelor bi-
bliografice aspecte referitoare la: morfologia, anatomia, reproducerea şi ciclul biologic.

CAPITOLUL III. CARACTERIZAREA SECTORULUI 
SUPERIOR AL BAZINULUI MUREŞULUI ŞI A 

HABITATELOR CERCETATE

   Cercetările noastre au fost făcute în sectorul superior al bazinului Mureşului, care 
cuprinde unităţi geomorfologice diferite: montan, subcarpatic şi colinar. Bazinul hidro-
grafic al Mureşului Superior cuprinde (fig.30) masive montane: M-ţii Călimani, M-ţii 
Gurghiului, M-ţii Giurgeului. M-ţii Hăşmaş; Depresiunea intramontană Giurgeu şi Defi-
leul Topliţa - Deda (UJVÁRI, 1972; SZŐCS, 2010). Am făcut o descriere detailată a uni-
tăţilor din zona studiată, folosind datele din literatura de specialitate. În bazinul Superior 
al Mureşului se găsesc şi zone ocrotite, pe care le-am menţionat în teză ca de exemplu: 
Parcul Naţional Călimani, Parcul Natural Defileul Mureşului Superior Topliţa - Deda. Pe 
teritoriul judeţelor Mureş şi Harghita se găsesc 37 site- uri NATURA 2000, în perimetrul 
cărora se găsesc multe specii de plante şi animale ocrotite prin lege. 

Staţiunile de cercetare din perimetrul cărora am prelevat probe de crizomelide se înca-
drează în patru unităţi geografice (tab.7).

În perimetrul acestor unităţi zoogeografice am stabilit 55 de staţiuni caracteristice pen-
tru întreaga zonă a Bazinului Superior al Mureşului, de unde am colectat probe din x tipuri 
de habitate. Majoritatea staţiunilor sunt situate în Defileul Topliţa - Deda(45%) (fig.57).
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Fig. 30: Harta fizică a zonei cercetate (după: Atlasul geografic al României, 2010, modificat)

Tabel 7:Unităţile geografice în cadrul zonelor de cercetare din bazinul superior al Mureşului

 Zonele de cercetare Unităţile geografice 
A Depresiunea submontană Vălenii de Mureş Valea Râului Mureş
  Vârful Dosului – Vătava
  Valea pârâului Gurghiu
  Munţii Gurghiului
B Valea  Mureşului în aval de defileu Munţii Gurghiului
C Defileul Mureşului Topliţa – Deda Valea Râului Mureş
  Munţii Călimani
  Munţii Gurghiului
D Depresiunea Gheorgheni Valea Râului Mureş
  Munţii Giurgeului
  Munţii Hăşmaş
  Munţii Gurghiului
  Munţii Harghita
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Habitatele din care s-au prelevat probe sunt situate la altitudini cuprinse între 365 m şi 
1290 m. Au fost prelevate probe din: păduri de molid, păduri de amestec molid şi fag, 
păduri de fag, păduri de amestec de foioase, zăvoaie, tufărişuri de luncă şi de mlaştină, 
poieni, rarişti, pajişti higrofile, mezofile şi xerofile, suprafeţe cu vegetaţie ruderală, tere-
nuri virane, culturi agricole părăsite.

CAPITOLUL IV. METODE DE CERCETARE  ÎN 
TAXONOMIA ŞI ECOLOGIA CRIZOMELIDELOR

Colectarea probelor din teren am făcut-o cu fileul entomologic, plasa umbrelă, aspi-
ratorul entomologic. Am prelevat 1365 probe din habitatele cercetate. Am făcut colectări 
cantitative (câte 50 de cosiri per probă) şi colectări calitative. Insectele din fiecare probă 
au fost puse în tuburi separate, conservate în alcool etilic, etichetate şi determinate în 
laborator.

 Materialul colectat a fost prelucrat statistic după următoarele indici: abundenţa nume-
rică, abundenţa relativă şi dominanţa, frecvenţa şi constanţa, distribuţia speciilor, echita-
bilitatea şi similaritatea.

CAPITOLUL V. FAUNA DE CRIZOMELIDE DIN 
BAZINUL SUPERIOR AL MUREŞULUI

În cercetările făcute în perioada 2005 - 2009 am colectat 8097 de exemplare de crizo-
melide, din care am identificat 227 de specii, aparţinând la 51 de genuri şi 10 subfamilii. 
Numărul de specii din din zona cercetată reprezintă 38,75% din totalul speciilor de crizo-
melide, 62,19% din numărul total de genuri respectiv 76,92 % din totalul subfamiliilor de 
crizomelide semnalate până în prezent pe teritoriul României şi reflectă o mare biodiver-
sitate a zonei cercetate. 204 specii sunt semnalări noi pentru Bazinul Superior al Mureşu-
lui, din zona noastră de cercetare cu delimitarea Depresiunea Vălenii de Mureş, Defileul 
Topliţa – Deda, Munţii Călimani, Munţii Gurghiului, Depresiunea şi Munţii Giurgeului, 
Munţii Hâşmaş. În Bazinul superior al Mureşului am  identificat 17 specii de crizomeli-
de considerate rare şi protejate menţionate în literatura de specialitate (MAICAN, 2004, 
CRISAN, 2010), cum sunt : Zeugophora flavicollis, (Zeugophorinae), Oulema (Haspido-
lema) erichsoni (Criocerinae), Cryptocephalus (Cryptocephalus) biguttatus (Cryptoce-
phalinae), Chrysolina (Hypericia) cuprina, Chrysolina (Sphaerochrysolina) rufa, Chry-
somela (Pachylina) collaris, Gonioctena (Gonionema) quinquepunctata, Gonioctena 
(Goniomena) interposita, Hydrotassa glabra, Hydrotassa marginella, Oreina (Allorina) 
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bidentata, Oreina (Virgulatorina) virgulata virgulata, (Chrysomelinae), Galerucella (Ne-
ogalerucella) tenella (Galerucinae), Asiorestia femorata, Longitarsus (Longitarsus) lan-
guidus, Longitarsus (Longitarsus) rubellus, Sphaeroderma  rubidum (Halticinae). 
     De asemenea au fost identificate trei specii endemice pentru Munţii Carpaţi. Cryp-
tocephalus (Burlinius) carpathicus, (Cryptocephalinae), Sclerophaedon carniolicus, 
Sclerophaedon carpathicus, (Chrysomelinae) şi 10 specii montane Chrysolina (Ovosto-
ma)  globipennis, Chrysolina (Ovostoma) olivieri olivieri, Gonioctena (Goniomena)  
interposita, Oreina (Intricatorina) intricata intricata Oreina (Virgulatorina) virgula-
ta virgulata Oreina alpestris, Sclerophaedon carniolicus, Sclerophaedon carpathicus, 
(Chrysomelinae), Aphtona stussineri, Longitarsus (Longitarsus) monticola (Halticinae).

Dintre cele zece subfamilii în care se încadrează speciile identificate, în zona cerce-
tată, subfamilia Halticinae cuprinde 101 specii, reprezentând 44,49% din totalul de 227, 
urmată de subfamilia Chrysomelinae (54 specii, 23,79 %), subfamilia Cryptocephalinae 
(27 specii, 11,89 %), subfamilia Cassidinae (15 specii, 6,61 %), subfamilia Clytrinae (12 
specii, 5,29 %), subfamilia Galerucinae (11 specii, 4,85 %). Cel mai puţin sunt reprezen-
taţi subfamiliile Criocerinae (4 specii, 1,76 %), Donaciinae, Zeugophorinae şi Lamproso-
matinae cu câte o specie, ceea ce reprezintă 0,44 % din total. (fig. 106).

Fig. 106: Distribuţia numerică şi procentuală a speciilor de crizomelide colectate  din Bazinul Superior 
al Mureşul pe subfamilii

Din punct de vedere zoogeografic, din cele 227 de specii 121 specii au o răspândire 
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limitată la complexul european, (central european, central european montan, sud-est eu-
ropean montan, est- submediteranean, nord - mediteranean şi 106 specii cu răspândire 
palearctică.
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40

60

80

100

120

140
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Fig. 112: Reprezentarea grafică a numărului şi raportul procentual al speciilor de crizomelide cu 
râspândire europeană şi palaearctică, din Bazinul Superior al Mureşului

Staţiunile de cercetare stabilite de noi se încadrează între limitele altitudinale de 365 
şi 1290 m, în zonele boreal şi nemoral, respectiv podişuri înalte. Din analiza distribuţiei 
speciilor (fig.152), reiese că cele mai multe specii de crizomelide se  localizează la inter-
valele de altitudine între 501 – 1076 m, cu număr maxim la intervalul 501 – 798 m în zona 
Defileului Mureşului Superior. Alte intervale maxime  cu număr mai mare de specii sunt 
la intervale de 799-982 m, 983-1076 m. 

Remarcăm o distribuţie altitudinală constantă la speciile Chrysolina (Erytrochysa) po-
lita, Chrysolina (Sphaeromela) varians, Chrysolina (Euchrysolina) graminis, Chrysolina 
(Synerga) herbacea, Hydrotassa glabra, Plagiodera versicolora, (Subfamilia  Chryso-
melinae) Altica oleracea, Chaetocnema (Tlanoma) concinna, Longitarsus (Longitarsus) 
brunnaeus, Longitarsus (Longitarsus) melanocephalus, Phyllotreta  nemorum, Phyllotre-
ta undulata, (Subfamilia Halticinae). Alte specii cum sunt de ex. Cryptocephalus (Cryp-
tocephalus) bipunctatus, Cryptocephalus (Cryptocephalus) decemmaculatus, Goniocte-
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na (Spartomena) fornicata. Specia Linaeidea (Linaeidea) aenea apare la intervalele de 
altitudine de 983 -1076 şi 1183-1290 m.

76

192

169

183

164

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

364 - 550 551 - 750 750 - 950 950 - 1150 1151 - 1300

nr. specii

Fig. 152: Distribuţia numărului de specii de crizomelide din Bazinul superior la Mureşului pe intervalele 

de altitudine

CAPITOLUL VI. ECOLOGIA SPECIILOR DE 
CRIZOMELIDE DIN HABITATELE CERCETATE

Prelevarea de probe cantitative din habitatele situate în Bazinul Superior al râului 
Mureş ne- a permis să facem o analiză ecologică cantitativă a populaţiilor care formează 
comunităţi specifice de crizomelide din aceste habitate. Pentru comunităţile de specii din 
fiecare habitat am calculat: abundenţa numerică sau abundenţa absolută ( numărul me-
diu de indivizi capturaţi pe probă), frecvenţa speciilor în habitat care exprimă constanţa, 
abundenţa relativă sau dominanţa numerică, echitabilitatea şi diversitatea specifică, pre-
cum şi similaritatea  între habitate am calculat- o pe baza speciilor comune care trăiesc în 
aceste habitate.

V.1.3. Gruparea ecologică a speciilor

Gruparea ecologică a speciilor am realizat-o din punctul de vedere al habitatelor po-
pulate (categorii ecologice), unităţile geografice unde sunt răspândite speciile de crizome-
lide, respectiv gruparea speciilor pe tipuri de habitate. În gruparea speciilor după aceste 
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criterii ne-am bazat pe datele aferente din literatura de specialitate.
Speciile de crizomelide din Bazinul Superior al Mureşului se încadrează în trei catego-

rii ecologice reprezentative: praticole, care trăiesc preponderant în pajişti, poieni, păşuni, 
fânaţe; silvicole, care ocupă habitatele din păduri şi euritope, care pot ocupa mai multe 
tipuri de habitate , diferenţiate ca relief, sol, climă, condiţii de umiditate. În general, din 
cele 227 de specii de crizomelide colectate, majoritatea sunt praticole (70%), fiind urmate 
de cele silvicole şi euritope cu câte 34 de specii, reprezentând câte 15 % din total.

V.1.5. Spectrul trofic al crizomelidelor din Bazinul Superior al Mureşului

Analizând pe baza literaturii de specialitate categoria nutritivă la speciile de crizome-
lide identificate în Bazinul Superior al Mureşului, am constatat că în zona de cercetare se 
regăsesc specii din toate cele trei categorii trofice. 

Speciile de crizomelide oligofage sunt cele mai numeroase (127 de specii), urmate de 
speciile de crizomelide polifage (78 de specii), respectiv specii monofage sunt cele mai 
puţine cu (22 de specii). Exprimat procentual, speciile oligofage reprezintă 56% din total, 
cele polifage 34% iar speciile monofage 10%.

VI.1. Ecologia comunităţilor de crizomelide din habitatele de pădure
Habitatele de pădure investigate au fost păduri de molid, păduri de amestec de fag şi 

răşinoase, păduri de fag şi păduri de amestec de foioase. Au fost colectate în total 2048 
indivizi şi au fost identificate 140 de specii de crizomelide. 

Din analiza comparativă ale populaţiilor de crizomelide din habitatele forestiere după 
numărul de specii, cel mai bine reprezentate sunt pădurile de amestec de foioase cu 59 de 
specii (43 % din total), urmate de păduri de amestec de fag şi răşinoase cu 31 de specii 
(22 %), păduri de fag cu 27 de specii (19 %), păduri de molid cu 23 de specii (16 %). (fig. 
153 şi fig. 154)
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Fig. 153: Distribuţia speciilor de crizomelide după numărul de indivizi din habitatele forestiere, Bazinul 
Superior al Mureşului
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Fig. 154: Distribuţia speciilor de crizomelide după numărul de specii din habitatele forestiere Bazinul 
Superior al Mureşului

VI.1.3. Ecologia comunităţilor de crizomelide din pădurile de foioase

Pădurile de foioase au fost investigate în 21 de staţiuni situate între altitudinea de 703 
m şi 1143 m şi am prelevat probe din 25 de păduri. Au fost colectaţi 1169 de indivizi  şi 
au fost identificate 59 de specii de crizomelide. Este o zonă bogată în specii de crizome-
lide, condiţiile nutritive , de climă dar mai ales bogăţia şi diversitatea covorului vegetal a 
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permis dezvoltarea unor populaţii cu un grad mare de diversitate.
În privinţa repartizării speciilor pe subfamilii pe primul loc este subfamilia Halticinae 

cu 510 indivizi şi 23 de specii (44%), urmată de subfamilia Chrysomelinae cu 386 de in-
divizi, 17 specii, (33%), subfamilia Cryptocephalinae cu 82 de indivizi, 7 specii, (10%), 
subfamilia Clythrinae cu 68 de indivizi, 6 specii (7%) şi subfamilia Criocerinae cu 5 in-
divizi, o specie.(0,42%). (fig. 170). 
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Fig. 170: Distribuţia procentuală a numărului de indivizi de crizomelide pe subfamilii din pădurile de 
foioase din Bazinul Superior al Mureşului

După categoria ecologică din care fac parte, 36 de specii sunt praticole (61,02%) şi 
23 de specii sunt silvicole (38,93%). 

Această distribuţie reflectă condiţiile de climă asemănătoare din habitatele de păduri 
de foioase şi habitatele deschise din staţiunile de cercetare cu habitatele de păduri de fo-
ioase.

După regimul trofic (fig. 173), 35 de specii sunt oligofage (59,32 %), 22 de specii sunt 
polifage ( 37,28 %) şi 2 specii (3,38 %) Chrysolina olivieri olivieri (planta gazdă Salvia 
glutinosa) şi Garelucella calmariensis (planta gazdă Lythrum salicaria) sunt monofage.

Speciile silvicole preferă arborii din familiile Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae.
Toate speciile identificate în pădurile de foioase apar şi în alte habitate de păduri, re-

spectiv habitate deschise.
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Abundenţa numerică a speciilor de crizomelide din pădurile de foioase 
După valoarea abundenţei numerice dintre speciile identificate în pădurile de foioase, 

speciile cu populaţii numeroase sunt de ex. Batophila rubi, Phratora vitellinae, Phratora 
laticollis, Crepidodera aurata, Plagiodera versicolora, Galerucella lineola. Cu populaţii 
mici sunt speciile Crepidodera aurea, Derocrepis rufipes, Smaragdina tibialis, Lochmea 
suturalis etc.

Abundenţa relativă a speciilor de crizomelide din pădurile de foioase
Dintre speciile de crizomelide identificate specia Crepidodera aurata este eudomi-

nantă (A % = 10,27 %), urmată de 5 specii dominante: Plagiodera versicolora, Phrato-
ra ( Phratora) laticollis, Garelucella (Neogarelucella) lineola, Batophila rubi, Phratora 
(Phratora) vitellinae, 8 specii subdominante: Chrysolina graminis, Clytra laeviscula, 
Chaetocnema hortensis, Chaetocnema tibialis, Phyllotreta nemorum, Asiorestia ferrugi-
nea, Chaetocnema concinna, Chaetocnema semicoerulea. Majoritatea speciilor intră în 
categoria recedentă şi subrecedentă cu 18, respectiv 27 de specii (fig.174) cea ce reflec-
tă o variabilitate dinamică a populaţiilor probabil prin migraţia speciilor din alte habitate 
învecinate. Este de menţionat, că în multe zone de cercetare în vecinătatea pădurilor de 
foioase sunt terenuri agricole şi fânaţe.
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Fig.174: Numărul de specii aparţinând claselor de dominanţă numerică

Frecvenţa speciilor de crizomelide din pădurile de foioase
După valorile frecvenţei, 2 specii Crepidodera aurata (F % = 82,86) şi Phratora 
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(Phratora) vitellinae (F % = 77,14) sunt euconstante, urmate de 12 specii constante ca 
de ex. Phyllotreta nemorum, Batophila rubi, Phratora laticollis, Chrysolina graminis, 
Clytra laeviscula etc. 

Toate speciile euconstante sunt şi dăunătoare în caz de suprapopulaţie, produc pagube 
mari în culturile de varză, grâu, secară. Numărul speciilor accidentale este cea mai mare 
(33 de specii), urmate de speciile accesorii şi constante cu câte 12 specii. (fig. 175)
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Fig. 175: Numărul de specii aparţinând claselor de constanţă

Vegetaţia din aceste habitate este foarte variată cu specii de plante din familiile Um-
bellifere, Lamiaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Betulaceae, Salicaceae etc. dar pentru 
multe specii de crizomelide densitatea plantelor gazdă este mică, deci constituie factor 
limitator pentru reproducere specii de crizomelide.

  Faţă de celelate habitate cu păduri, se poate observa o creştere a numărului de subfa-
milii reprezentate, apar subfamiliile Galerucinae, Criocerinae ceea ce denotă creşterea 
biodiversităţii populaţiei de crizomelide, fiind corelată cu creşterea variabilităţii şi dina-
mica biocenozei.
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VI.2. Ecologia habitatelor deschise
În categoria acestor habitate intră pajişti mezofile, păşuni, rarişti, poieni, zăvoaie, mlaş-

tini, vegetaţie ruderală, tufăriş, pajişti artificiale. După numărul de indivizi din habitate, 
pajiştile mezofile sunt cele mai bogate în crizomelide cu 1558 de indivizi, fiind urmate 
de zăvoaie cu 1358 de indivizi, respectiv rariştilre de pădure cu 525 de indivizi. Cele mai 
puţine exemplare au fost colectate din pajişti artificiale, 48 de indivizi (fig. 182). 

După numărul de specii de crizomelide colectate, habitatele cu pajişti mezofile şi ză-
voaiele sunt cele mai bogate în specii, fiind urmate de habitatele cu rarişti şi tufăriş. Cele 
mai puţine specii au fost colectate din zonele cu pajişti artificiale, mlaştini şi vegetaţie 
ruderală. (fig.183). 
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Fig. 182: Distribuţia speciilor de crizomelide după numărul de inivizi din habitatele deschise din Bazinul 
Superior al Mureşului
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CONCUZII GENERALE
1. În cercetările făcute în anii 2005 - 2009 în 12 tipuri de habitate din 55 de staţiuni 

situate în Bazinul Superior al Mureşului am colectat 8097 de indivizi din fam. Chryso-
melidae şi am identificat 227 de specii, încadrate în 51 de genuri şi 10 subfamilii, care re-
prezintă 38,75% din speciile cunoscute în fauna României, respectiv 62,19% din numărul 
total de genuri 76,92% din totalul subfamiliilor cunoscute în fauna României.Cercetările 
noastre au fost efectuate în perioada anilor 2005 – 2009, lunile mai - iunie în 55 de staţiuni 
de colectare.

2. Din numărul total de 227 de specii, 204 specii sunt specii noi pentru Bazinul Supe-
rior al Mureşului, iar  43 de specii sunt specii noi pentru Carpaţii Orientali.

3. Din evaluarea taxonomică a materialului colectat cele  227 de specii aparţin la 10 
subfamilii Donaciinae, Zeugophorinae, Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae, Lam-
prosomatinae, Chrysomelinae, Galerucinae, Halticinae şi Cassidinae. Numărul de specii 
aparţinând subfamiliilor diferă. În subfamilia Halticinae se încadrează 101 specii, urmată 
de subfamilia Chrysomelinae cu 54 de specii, subfamilia Cryptocephalinae cu 27  spe-
cii, subfamilia Galerucinae cu 11 specii, subfamilia Cassidinae cu 15 specii, subfamilia 
Clytrinae cu 12 specii. Subfamiliile cu specii puţine sunt Criocerinae cu 4 specii, Donaci-
inae cu o specie, Zeugophorinae cu o specie şi Lamprosomatinae cu o specie. În ceea ce 
priveşte numărul de genuri la care aparţin speciile colectate cel mai bine reprezentate sunt 
subfamiliile Halticinae şi Chrysomelinae cu 17 genuri, Clytrinae cu 5 genuri, Galerucinae 
cu 4 genuri, Criocerinae şi Cryptocephalinae cu câte 2 genuri, Donaciinae, Zeugophorin-
ae Lamprosomatinae cu câte un singur gen.

4. Din acest punct de vedere putem constata că cea mai mare diversitate taxonomică a 
indivizilor de crizomelide colectate este în cazul subfamiliei Halticinae, urmată de subfa-
milia  Chrysomelinae, Clytrinae, Galerucinae, iar variabilitatea taxonomică mai scăzută 
este la subfamilia Cassidinae unde cei 386 de indivizi din 15 specii aparţin la un singur 
gen.

5. Din analiza raportului procentual a speciilor de crizomelide colectate, reiese că din 
totalul de 227 de specii 46,48 % aparţin subfamiliei Halticinae, urmate de subfamilia 
Chrysomelidae cu 28,36%, subfamilia Cryptocephalinae cu 9,34 %, Galerucinae cu 7,48 
%, Clytrinae cu 3,14 %, iar subfamiliile Donacinae, Zeugophorinae şi Lamprosomatinae 
reprezintă sub 1 % din total.

6. În Bazinul superior al Mureşului am  identificat 17 specii de crizomelide consi-
derate rare şi protejate în definite prin literatura de specialitate, cum sunt : Zeugophora 
flavicollis, (Zeugophorinae), Oulema (Haspidolema) erichsoni (Criocerinae), Cryptoce-
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phalus (Cryptocephalus) biguttatus (Cryptocephalinae), Chrysolina (Hypericia) cuprina, 
Chrysolina (Sphaerochrysolina) rufa, Chrysomela (Pachylina) collaris, Gonioctena (Go-
nionema) quinquepunctata, Gonioctena (Goniomena) interposita, Hydrotassa glabra, 
Hydrotassa marginella, Oreina (Allorina) bidentata, Oreina (Virgulatorina) virgulata 
virgulata, (Chrysomelinae), Galerucella (Neogalerucella) tenella (Galerucinae), Asiores-
tia femorata, Longitarsus (Longitarsus) languidus, Longitarsus (Longitarsus) rubellus, 
Sphaeroderma  rubidum (Halticinae).

7. Au fost identificate trei specii endemice pentru Munţii Carpaţi Cryptocephalus 
(Burlinius) carpathicus, (Cryptocephalinae), Sclerophaedon carniolicus, Sclerophaedon 
carpathicus, (Chrysomelinae) şi 10 specii montane rare şi protejate Chrysolina (Ovosto-
ma)  globipennis, Chrysolina (Ovostoma) olivieri olivieri, Gonioctena (Goniomena)  
interposita, Oreina (Intricatorina) intricata intricata, Oreina (Virgulatorina) virgula-
ta virgulata,Oreina alpestris, Sclerophaedon carniolicus, Sclerophaedon carpathicus, 
(Chrysomelinae), Aphtona stussineri, Longitarsus (Longitarsus) monticola (Halticinae).

8. Din punct de vedere zoogeografic speciile colectate se încadrează în următoarele 
unităţi zoogeografice: cu râspândire specifică în toată Europa (66 de specii), în zona Cen-
tral – europeană (12 specii), Central - Sud- europeană (8 specii), Central Nord –europeană 
(7 specii), Central Sud – Est europeană (6 specii), Central – Sud europeană (4 specii), 
Central – Nord- Vest europeană şi Central Vest – Sud europeană cu câte 3 specii, Sud – 
Est europeană, Central Vest europeană, Central –Est europeană şi Central Sud – Est cu 
câte o specie. Din această reprezentare zonală a arealelor diferitelor specii de crizomelide 
putem trage concluzia că în zona cercetată majoritatea speciilor sunt comune, cu areal de 
râspândire în toată Europa (54,54 %), respectiv în Centrul europei (9,91%), 106 specii 
cu areal specific Palaearctic, din care 79 de specii Euroasiatice, 27 de specii cu arealul 
specific diferenţiat de punctele cardinale, respectiv zone geografice euroasiatice. Expri-
mat procentual, 74,52% dintre specii colectate au arealul specific Euroasiatic, 21,69 % 
aparţin arealului Palaearctic Eurosiberian, 1,88% aparţin arealului Vest – Palaearctic Eu-
rosiberian şi 0,94 % aparţin arealelor Vest – Palaearctic şi Vest – Palaearctic Euroasiatic.
După elementele zoogeografice, putem constatat că cele mai multe specii aparţin zonei 
Transpalaearctice cu 31 de specii (38,27 %), urmate de speciile din  zona montană cu 24 
de specii (29,62 %), specii Holopalearctice cu 8 specii (9,87 %), Eurosiberiene cu 7 specii 
(8,64 %), Euroasiatice cu 5 specii (6,17 %).

9. Bogăţia speciilor de crizomelide în zonele de cercetare pe staţiuni şi unităţile ge-
ografice diferă în funcţie de diversitea covorului vegetal din habitatele cercetate.Un alt 
factor deosebit de important este cel antropic şi anume păşunatul şi defrişările masive din 
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zonă. Multe habitate, chiar dacă sunt ocrotite prin lege şi sunt situri NATURA 2000 de 
interes comunitar sau rezervaţii naturale botanice şi avifaunistice sunt exploatate prin pă-
şunat, culturi de plante agricole, de multe ori părăsite, drumuri şi cărări nemarcate folosite 
pentru transport de produse agricole, transport de îngrăşăminte etc.

 10. Efectul antropic este distrugător pentru zone cu vegetaţie şi faună ce conţin multe 
specii ocrotite, rare, pe cale de dispariţie prin şantierele de exploatări miniere, construcţi-
ile de case de agrement, fenomen întâlnit în munţii Călimani şi Gurghiu.Valea Mureşului 
în Depresiunea Giurgeu este puternic colmatat cu deşeuri în zona Ciumani, Joseni, Reme-
tea, zone cu rezervaţiile de mlaştini eutrofe ocrotite.

11. Remarcăm o distribuţie altitudinală largă la speciile Chrysolina (Erytrochysa) po-
lita, Chrysolina (Sphaeromela) varians, Chrysolina (Euchrysolina) graminis,Chrysolina 
(Synerga)herbacea, Hydrotassa glabra, Plagiodera versicolora,(Subfamilia  Chrysome-
linae); Altica oleracea, Chaetocnema (Tlanoma) concinna, Longitarsus (Longitarsus) 
brunnaeus,Longitarsus (Longitarsus) melanocephalus, Phyllotreta  nemorum, Phyllotre-
ta undulata, (Subfamilia Halticinae). Există şi specii cu distribuţie limitată, ex. Cryptoce-
phalus (Cryptocephalus) bipunctatus, Cryptocephalus (Cryptocephalus)   decemmacula-
tus, Gonioctena (Spartomena) fornicata, Linaeidea (Linaeidea) aenea. Specia Linaeidea 
(Linaeidea) aenea apare la intervalele alititudinale de 983 -1076 şi 1183-1290 m.

 12. Speciile de crizomelide din Bazinul Superior al Mureşului se încadrează în 
trei categorii ecologice reprezentative: praticole, care trăiesc preponderant în pajişti, 
poieni,păşuni, fânaţe; silvicole, care ocupă habitatele din păduri şi euritope, care pot 
ocupa mai multe tipuri de habitate, diferenţiate ca relief, sol, climă, condiţii de umiditate.
În general, din  cele 227 de specii de crizomelide colectate, majoritatea sunt  praticole 
(70%), fiind urmate de cele silvicole şi euritope cu câte 34 de specii, reprezentând 15 % 
din total

13.  Din punctul de vedere al unităţii geografice ocupate majoritatea speciilor sunt 
caracteristice pentru  zonele de deal şi  de munte (72 de specii, 32%), la aceaşi valoare cu 
zonele de câmpie şi dealuri, urmate de speciile din zona montană (28 de specii, 18% din 
total). Cele mai favorizate pentru ocuparea de noi habitate sunt speciile euritope în total 
34 de specii, reprezentate majoritar prin subfamilia Halticinae, cu 14 specii, urmate de 
Chrysomelinae cu 8 specii, Cryptocephalinae cu 6 specii şi Cassidinae, respectiv Galeru-
cinae cu câte 4 şi 2 specii.

14. Speciile praticole sunt cele mai numeroase dintre speciile de crizomelide colec-
tate. Din cele 10 subfamilii prezente în Bazinul Superior al Mureşului 8 subfamilii sunt  
reprezentate printr-un număr total de 157 de specii.Cel mai bine reprezentat este subfami-
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lia Halticinae cu 79 de specii, urmată de subfamilia Chrysomelinae cu 34 de specii, Cryp-
tocephalinae cu 17 specii, Cassidinae cu 11 specii. Subfamiliile Clytrinae, Donaciinae, 
Galerucinae şi Criocerinae sunt prezente cu un număr mic de specii 

15. Speciile de crizomelide silvicole  sunt prezente cu specii din 7 subfamilii. Cele mai 
multe specii aparţin subfamiliei Chrysomelidae (11 specii), urmate de subfamiliile Halticin-
ae (9specii) şi Clytrinae (8 specii). Subfamiliile Cryptocephalinae, Galerucinae şi Lampro-
somatinae sunt slab reprezentate în zona cercetată

16. Răspândirea pe unităţi geografice preferate arată o majoritate pentru speciile cu pre-
ferinţe pentru zonele de câmpie şi deal, faţă de speciile din zona de deal şi munţi.Este de 
menţionat, că efectele climaterice din zona Defileului Superior al Mureşului care produc in-
versiuni ale vegetaţiei forestiere, înfluenţează, prin natura componenţei covorului vegetal 

17. Speciile de crizomelide oligofage sunt cele mai reprezentative cu un număr de 127 
de specii, urmate de speciile de crizomelide polifage cu un număr de 78 de specii, respectiv 
specii monofage sunt cele mai puţine cu un număr de 22 de specii. Exprimat procentual, 
speciile oligofage reprezintă 56% din total, cele polifage 34% iar speciile monofage 10%.

18. Distribuţia pe habitate a numărul de specii identificate şi carateristicile ecologice ale 
speciilor se prezintă astfel: pădurile de molid 23 specii, din care 3 eudominante,7 domi-
nante, 3 constante, 7 accesorii, 13 accidentale; în pădurile de fag şi răşinoase 31 specii din 
care 3 eudominante, 9 subdominante, 1 euconstante, 1 constante, 6 accesorii, 23 accidenta-
le; pădurile de fag 27 specii, din care 3 eudominante, 4 dominante, 8 constante, 3 acceso-
rii, 16 accidentale; pădurile de foioase 59 specii, din care 1 eudominantă, 5 dominante, 2 
euconstant, 12 constante, 12 accesorii, 33 accidentale; pajişti mezofile 100 specii, din care 
1 eudominantă, 14 dominante, 7 euconstante, 13 constante, 23 accesorii, 57 accidentale; 
pajişti mezohigrofile 30 specii, din care 2 eudominante, 3 dominante, 2 euconstante, 4 
constante, 6 accesorii, 18 accidentale; păşuni 41 specii, din care 2 dominante, 11 accesorii, 
30 accidentale; pajişti mezoxerofile 18 specii, din care 2 eudominante, 6 dominante, 1 eu-
constante, 5 constante, 6 accesorii, 6 accidentale; zăvoaie 61 specii, din care 1 dominantă, 
3 euconstante, 10 constante, 8 accesorii, 40 accidentale; tufărişuri 60 specii, din care 4 
dominante, 2 euconstante, 6 constante, 16 accesorii, 36 accidentale; mlaştini  28 specii, din 
care 6 dominante, 1 euconstante, 1 constante, 9 accesorii, 17 accidentale; rarişti 54 specii, 
din care 5 dominante, 5 euconstante, 4 constante, 10 accesorii, 35 accidentale; vegetaţia 
ruderală 23 specii, din care 2 dominante, 1 constant, 2 accesorii, 20 accidentale; poieni 
32 specii, din care 1 eudominant, 5 dominante, 3 euconstante, 2 constante, 4 accesorii, 23 
accidentale.

♣
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