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Abstract. The surveys were conducted in 2003 in organic, conventional and 
untreated orchards from Suceava county. Data on the abundance and diversity of 
beetles (Coleoptera) found in the canopy of apple orchard are presented. The beetles 
were sampled using sweep-netting and beating and sixteen coleopteran families were 
identified: Staphylinidae, Scarabaeidae, Cantharidae, Elateridae, Nitidulidae, 
Cybocephalidae, Coccinellidae, Lathridiidae, Alleculidae, Mordellidae, 
Cerambycidae, Bruchidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Apionidae and Scolytidae. 
The diversity of beetles depended on the type of management practices and sampling 
methods. 

 
Lucrarea de faţă abordează un studiu ecologic asupra familiilor de coleoptere din 

coronamentul livezilor de măr, fiind investigată diversitatea acestui grup de artropode. 
În România Andriescu et al. [1;2], Lefter [6] şi Moglan Veronica [8] au efectuat 
cercetări  asupra faunei de coleoptere dăunătoare şi utile din acest tip de agroecosistem, 
iar dintre cercetările din străinătate menţionăm pe cele din Ungaria, Marea Britanie 
[7;11] şi SUA [4].  

MATERIAL ŞI METODE 
Cercetările asupra abundenţei şi dominanţei familiilor de coleoptere din coroana 

livezilor de măr au fost efectuate în două loturi cu livadă intensivă de măr exploatate 
convenţional şi ecologic şi o livadă particulară netratată cu pesticide, situată la Oprişeni, 
localitate aflată în apropiere de Fălticeni. Tratamentele cu insecticide în lotul de livadă chimic 
(convenţional) s-au aplicat  după cum urmează: Fyfanon 0,3% (29 aprilie), Sinoratox 0,1% 
(21 mai), Onefon 0,15% (4 iunie), Onefon 0,15% (7 iulie) şi  Sinoratox 0,1% (21 iulie). În lotul 
ecologic tratamentele cu insecticide au fost eliminate din schemele de protecţie fitosanitară 
începând din anul 2002, în schimb s-au efectuat lansări cu viespi oofage din genul 
Trichogramma. Artropodele din coronamentul merilor au fost eşantionate prin metoda 
filetării, utilizându-se un fileu entomologic cu diametrul de 30 cm, fiind efectuate 30 de cosiri / 
probă şi prin metoda frapajului care a constat în scuturarea bruscă a câte două ramuri cu 
lungimea de aproximativ 50 cm din 10 pomi. De fiecare dată eşantionarea a fost făcută din 5 
pomi menţinuţi constant şi marcaţi cu semne distinctive la începutul sezonului şi 5 aleşi 
randomic. Numărul de lovituri a fost de 5 pe ramură. Colectarea de material entomologic a 
fost efectuată bilunar începând cu luna mai şi până în octombrie, numărul total de 
eşantionări fiind 56, cu o medie de 9 probe / metodă de colectare / lot. În laborator insectele 
au fost separate pe familii, încadrarea sistematică a coleopterelor fiind făcută după 



nomenclatura propusă de Crowson (1955), care actualmente este larg acceptată [5]. Pentru 
fiecare familie au fost calculaţi indicii de abundenţă şi dominanţă înregistraţi pe parcursul 
întregului sezon de vegetaţie [8]. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Investigaţiile efectuate pe parcursul sezonului vegetativ al anului 2003 au condus 

la identificarea în coroana merilor a următoarelor 16 familii de coleoptere: 
Staphylinidae, Scarabaeidae, Cantharidae, Elateridae, Nitidulidae, Cybocephalidae, 
Coccinellidae, Lathridiidae, Alleculidae, Mordellidae, Cerambycidae, Bruchidae, 
Chrysomelidae, Curculionidae, Apionidae şi Scolytidae (tab. 1). 
 Numărul taxonilor diferă în funcţie de tipul lotului eşantionat şi de metoda de 
colectare utilizată. Astfel, prin metoda filetărilor au fost colectaţi 6 taxoni în lotul de 
livadă chimic, 9 în cel ecologic şi 12 în livada netratată. Prin metoda frapajului au fost 
eşantionaţi 9 taxoni în lotul de livadă chimic, 12 în cel ecologic şi 13 în livada netratată. 
Se constată o diversitate mai mare a familiilor de coleoptere în lotul ecologic şi în livada 
netratată în comparaţie cu lotul chimic. De asemenea, diversitatea taxonilor obţinută 
prin aplicarea metodei frapajului este mai mare decât cea rezultată prin metoda 
filetărilor, fapt reliefat în fig. 1. 
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Fig.1 - Numărul de familii de coleoptere colectate în loturile experimentale în funcţie de metoda de 

eşantionare 
 

Metoda frapajului permite totodată colectarea unui număr mai mare de indivizi ai 
fiecărei familii comparativ cu metoda filetărilor (tab. 1).  

Tabelul 1 
Abundenţa (A) şi dominanţa (%) familiilor de coleoptere din coroana merilor în sezonul 

vegetativ al anului 2003 
Fălticeni 
Chimic Fălticeni Ecologic Oprişeni Familia 

A % A % A % 
FILETǍRI(30X) 

Staphylinidae - - - - 1 0,3 
Scarabaeidae - - 8 2,9 25 8,4 
Cantharidae 2 0,7 14 5 16 5,4 
Elateridae - - - - 1 0,3 
Nitidulidae - - - - 6 2 
Cybocephalidae - - - - - - 
Coccinellidae 124 43,7 50 17,9 25 8,4 
Lathridiidae 133 46,8 138 49,3 172 57,8 
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Alleculidae - - - - - - 
Mordellidae - - 1 0,4 - - 
Cerambycidae - - - - 1 0,3 
Bruchidae - - - - 6 2 
Chrysomelidae 12 4,2 50 17,9 24 8 
Curculionidae 7 2,5 9 3,2 10 3,4 
Apionidae 6 2,1 9 3,2 11 3,7 
Scolytidae - - 1 0,4 - - 
TOTAL indivizi 284 280 298 
Nr. familii 6 9 12 
Nr. eşantionări 12 12 10 

FRAPAJ 
Staphylinidae 11 1,7 4 0,7 3 1,2 
Scarabaeidae - - - - 4 1,6 
Cantharidae 4 0,6 33 5,9 16 6,4 
Elateridae - - 1 0,2 5 2 
Nitidulidae 1 0,2 4 0,7 1 0,4 
Cybocephalidae - - - - 1 0,4 
Coccinellidae 131 20,6 87 15,6 25 10 
Lathridiidae 419 66,3 327 58,6 103 41,2 
Alleculidae - - 1 0,2 - - 
Mordellidae - - 2 0,4 - - 
Cerambycidae 1 0,2 - - 4 1,6 
Bruchidae - - 1 0,2 3 1,2 
Chrysomelidae 44 7 60 10,8 53 21,2 
Curculionidae 1 0,2 12 2,2 6 2,4 
Apionidae 20 3,2 26 4,7 26 10,4 
Scolytidae - - - - - - 
TOTAL indivizi 632 558 250 
Nr. familii 9 12 13 
Nr. eşantionări 8 8 6 

În lotul chimic, prin cele două metode de eşantionare au fost înregistraţi indivizi 
din familiile Lathridiidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, Apionidae, Curculionidae şi 
Cantharidae.  În plus, frapajul a permis colectarea familiilor Staphylinidae, Nitidulidae 
şi Cerambycidae. În cazul ambelor metode, dominanţa cea mai mare a fost realizată de 
către familiile Lathridiidae şi Coccinellidae. Toţi ceilalţi taxoni au înregistrat valori 
scăzute ale indicelui de dominanţă sub 5%.  
 În lotul ecologic, frapajul şi filetările au permis identificarea următoarelor familii 
de coleoptere: Lathridiidae, Coccinellidae, Chrysomelidae, Cantharidae, Apionidae, 
Curculionidae şi Mordellidae. Prin metoda frapajului au fost colectate şi familiile 
Bruchidae, Alleculidae, Elateridae, Nitidulidae şi Staphylinidae, în timp ce familiile 
Scarabeidae şi Scolytidae au fost eşantionate doar prin filetări. 

Familiile Lathridiidae, Coccinellidae şi Chrysomelidae au fost cele mai 
abundente atât prin metoda filetării cât şi a frapajului. Toate celelalte familii colectate au 
înregistrat valori mici, sub 5% ale indicelui de dominanţă. 

În livada netratată de la Oprişeni au fost colectate 13 familii de coleoptere. Dintre 
acestea familia Cybocephalidae a fost singura nesemnalată prin metoda filetării. În 
probele colectate cu ajutorul fileului entomologic, dominante sunt familiile Lathridiidae 
(57,8%), Coccinellidae (8,4%), Scarabaeidae (8,4%) şi Cantharidae (5,4%), iar prin 
metoda frapajului, familiile Lathridiidae (41,2%), Chysomelidae (21,2%), Apionidae 
(10,4%), Coccinellidae (10%) şi Cantharidae (6,4%). Spre deosebire de rezultatele 



 1096

cercetărilor efectuate în livezile de măr din Ungaria, unde dominante au fost familiile 
Curculionidae, Chrysomelidae şi Coccinellidae [9], în România, în bazinul pomicol 
Fălticeni, domină familiile Lathridiidae şi Coccinellidae. 

CONCLUZII 
1. Şaisprezece familii de coleoptere au fost identificate în coronamentul livezilor 

de măr investigate: Staphylinidae, Scarabaeidae, Cantharidae, Elateridae, Nitidulidae, 
Cybocephalidae, Coccinellidae, Lathridiidae, Alleculidae, Mordellidae, Cerambycidae, 
Bruchidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Apionidae şi Scolytidae.  

2. Diversitatea familiilor de coleoptere este mai mică în lotul chimic comparativ 
cu cel ecologic şi livada netratată, diferenţele fiind puse în evidenţă prin ambele metode 
de eşantionare. Dintre cele două metode de colectare aplicate, frapajul a permis o 
apreciere mai fidelă a diversităţii coleopterelor.  

3. Familia Lathridiidae a înregistrat indicele de dominanţă cel mai ridicat în toate 
cele 3 loturi de livezi cercetate, valoarea acestuia fiind cuprinsă între 41,2 şi 66,3%, fapt 
dovedit prin ambele metode.  

4. Cele două metode de eşantionare au pus în evidenţă dominanţa  familiilor 
Lathridiidae şi Coccinellidae în lotul chimic şi a familiilor Lathridiidae, Coccinellidae 
şi Chrysomelidae în lotul ecologic.  

În livada netratată de la Oprişeni, domină familiile Lathridiidae, Coccinellidae, 
Scarabaeidae şi Cantharidae la filetări şi Lathridiidae, Chysomelidae, Apionidae, 
Coccinellidae şi Cantharidae la frapaj. 
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