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Abstract. Among the most important families from the Coleoptera 
(Insecta) order, there are the carabidaes, which group nearly 25.000 species of 
insects, distributed throughout the globe. The species of this family have a 
trophic regime, largely carnivorous and also the species are vegetarian and 
carnivorous or vegetarian species (few species). The studied  carabids 
entomofauna in plums plantations using the round trap type BARBER, the Tuleu 
gras species. Between 2000-2003 collected the species that had the largest 
number of specimens were: Pseudophonus rufipes Dej. with 1488 specimens, 
Harpalus distinguendus Dej. with 508 exemplare, Anisodactylus signatus Panz. 
with 246 specimens, Brachynus crepitans L. with 189 specimens, Anisodactylus 
binotatus F. with 115 specimens, Pseudophonus griseus Panz. with 73 
specimens,  etc. The other species had a little number of collected species. 

 
Combaterea biologică, adică reducerea populaţiilor de dăunători sub influenţa 

factorilor din agrobiocenoză, care nu sunt reglaţi direct de om, se realizează pe de o 
parte datorită factorilor de mediu nefavorabili şi apoi datorită factorilor biotici. 

Din categoria factorilor biotici fac parte o serie de factori interni ai populaţiei 
însăşi, entomofagii, prădători şi paraziţi, cât şi agenţii entomopatogeni. 

Carabidele constituie componente esenţiale în cadrul faunei epigee din interiorul 
biocenozelor şi a ecosistemelor agricole, unele dintre ele fiind prădătoare (Cicindela 
germanica L., Calosoma auropunctatum Herbst., Pterostichus cupreus L., Calathus 
fuscipes Goeze., etc.), altele sunt fitofage (Harpalus aeneus Fab., Harpalus 
distinguendus Duft., Harpalus tardus Panz., Amara spp., etc.) iar altele pantofage 
(Anisodactylus signatus Panz., Ophonus azureus Fab., Pseudophonus rufipes De Geer., 
etc.). 

Carabidele în general au făcut obiectul unor cercetări, mai ales asupra celor 
prădătoare, precum şi a celor din ecosistemele agricole. 

În acest context, s-a urmărit şi s-a determinat structura faunei utile, a 
coleopterelor  şi carabidelor din plantaţiile de prun. 

MATERIALUL SI METODA DE LUCRU 
În cadrul cercetărilor noastre, materialul a fost colectat din plantaţiile de prun 

ale fermei “V. Adamachi”, aparţinând S.D. Iaşi, la soiul Tuleu gras.  
Colectarea s-a făcut cu ajutorul capcanelor de sol tip Barber, în fiecare din cei 

4 ani de observaţii, din luna iunie până în luna septembrie. Metoda capcanelor de sol 
a început să fie întrebuinţată în 1931 de către Barber, care propune utilizarea în 
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capcane a diferite lichide fixatoare, care să realizeze colectarea insectelor, capcane 
care îi poartă şi numele. 

S-au utilizat cutii din material plastic, cu un volum de 500 ml, iar ca lichid de 
fixare s-a utilizat o soluţie de formol în concentraţie de 4%.  

În biotopul studiat, s-au amplasat câte 10 capcane, pe 2 rânduri, instalate de la 
margine spre interior, în linie dreaptă, la o distanţă de 10 m între rânduri şi la 6 – 8 m 
între capcane pe rând. 

Recoltările s-au făcut la intervale cuprinse între 9 şi 20 zile, în total 12 recoltări 
în anul 2000, 10 recoltări în anul 2001, 10 recoltări în anul 2002 şi 5 recoltări în anul 
2003. La recoltare, conţinutul cutiei a fost pus pe o sită, iar materialul colectat a fost 
adus în laborator, separat pe capcane, reţinându-se doar speciile de carabidae. 
Acestea au fost determinate şi inventariate. Determinarea materialului s-a făcut cu 
ajutorul determinatorului lui Panin (1951), a determinatorului german “Fauna 
germanica” (Reitter, vol. I, 1908), a determinatorului francez „Guide des coleopteres 
d’Europe” (Goetan du Chatenent, 1990) precum şi a lucrării “Determinator pentru 
coleopterele din România” (Bobârnac, Stănoiu, Năstase, 1994). 

REZULTATE OBŢINUTE 
În ceea ce priveşte speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate, 

situaţia se prezintă astfel (tab.1): 
- în anul 2000 speciile cu cel mai mare număr de exemplare au fost: 

Pseudophonus rufipes Dej. cu 1187 de exemplare reprezentând 75,89% din total, 
urmată de speciile Pseudophonus griseus Panz. cu 63 de exemplare reprezentând 
4,02% din total, Harpalus distinguendus Dej. cu 60 exemplare reprezentând 
3,83% din total şi Brachynus crepitans L. cu 46 de exemplare reprezentând 2,94% 
din total. Celelalte specii au avut un număr mult mai mic de exemplare, existând 
şi un număr de 5 specii (Carabus cancelatus Illiger., Harpalus calceatus Duft., 
Amara aenea Degeer., Pterostichus cupreus L., Pterostichus niger F.) care au 
avut câte un singur exemplar. 
- în anul 2001 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 

Pseudophonus rufipens Dej. cu 179 exemplare reprezentând 33,27% din total, 
urmată de speciile Brachynus crepitans L. cu 100 exemplare, reprezentând 
18,58% din total, Anisodactylus binotatus F. cu 77 de exemplare, reprezentând 
14,31%, şi specia Harpalus distinguendus Dej. cu 54 de exemplare, reprezentând 
10,03% din total. Celelalte specii au avut un număr mult mai mic de exemplare, 
existând şi un număr de 6 specii (Ophonus rupicola Strm., Ophonus obscurus 
Fbr., Panagaeus bipustulatus Fbr., Amara crenata Duft., Amara eurynota Panz., 
Drypta dentata Rossi.) care au avut câte un singur exemplar. 
- în anul 2002 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 

Harpalus distinguendus Dej. cu 345 exemplare, reprezentând 47,13%, urmată de 
specia Anisodactylus signatus Panz. cu 142 de exemplare, reprezentând 19,39%, 
Pseudophonus rufipes Dej. cu 107 exemplare, reprezentând 14, 61%. Celelalte 
specii au avut un număr mult mai mic de exemplare, existând şi un număr de 7 
specii (Carabus coriaceus L., Carabus violaceus L., Carabus scabriusculus Oliv., 
Ophonus azureus F., Pseudophonus griseus Panz., Amara similata Degeer., 
Pterostichus niger F.) care au avut câte un singur exemplar. 
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- în anul 2003 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 
Harpalus distinguendus Dej. cu 49 exemplare, reprezentând 40,83% din totalul de 
carabide, urmată de speciile  Anisodactylus signatus Panz. cu 36 exemplare 
(30%), Pseudophonus rufipes Dej. cu 15 exemplare (12,5%). Celelalte specii au 
avut un număr mai mic de exemplare, speciile Calosoma inquisitor L. şi 
Brachynus crepitans L. având câte un singur exemplar colectat. 

Tabelul 1 
Abundenţa speciilor de carabide colectate în perioada  2000 – 2003  

în plantaţiile de prun 
Nr crt Specia 2000 2001 2002 2003 Total 

1 Carabus coriaceus L. 21 5 1 4 31 
2 Carabus violaceus L. 11 7 1 - 19 
3 Carabus besseri Fischer. 4 3 - - 7 
4 Carabus cancelatus Illiger 1 - - - 1 
5 Carabus scabriusculus Oliv. - - 1 - 1 
6 Leistus ferugineus L. 3 - - - 3 
7 Nebria brevicollis F. 7 - - - 7 
8 Trexhus quadristriatus Schran 2 - - - 2 
9 Ophonus azureus F. 29 17 1 - 47 

10 Ophonus obscurus Fbr. 2 1 - - 3 
11 Ophonus rupicola Strm. - 1 - - 1 
12 Pseudophonus rufipes Dej. 1187 179 107 15 1488 
13 Pseudophonus griseus Panz. 63 7 1 2 73 
14 Harpalus distinguendus Dej. 60 54 345 49 508 
15 Harpalus rufus Bruggem 11 - - - 11 
16 Harpalus tardus Panz. 2 3 24 - 29 
17 Harpalus calceatus Duft. 1 - 2 - 3 
18 Harpalus dimidiatus Rossi. - - 2 - 2 
19 Acupalpus dorsalis F. 3 - - - 3 
20 Anisodactylus signatus Panz. 28 40 142 36 246 
21 Anisodactylus binotatus F. 38 77 - - 115 
22 Amara familiaris L. 4 3 45 2 54 
23 Amara apricaria Payk. 2 3 - - 5 
24 Amara aenea Degeer 1 5 10 2 18 
25 Amara crenata Dej. 20 1 2 2 25 
26 Amara eurynota Panz. - 1 - - 1 
27 Amara similata Degeer. - - 1 - 1 
28 Pterostichus cupreus L. 1 - - - 1 
29 Pterostichus niger F. 1 - 1 - 2 
30 Calathus fuscipes Panz. 4 - 4 3 11 
31 Dolichus halensis Schall. 3 - - - 3 
32 Brachynus crepitans L. 46 100 42 1 189 
33 Brachynus explodens Dftsch. 13 20 12 - 45 
34 Panagaeus bipustulatus Fbr. - 1 - - 1 
35 Licinus hoffmannseggi Panz. - 5 - - 5 
36 Idiochroma dorsalis Pontopp. - 6 - - 6 
37 Drypta dentata Rossi. - 1 - - 1 
38 Calosoma inquisitor L. - - - 1 1 
39 Zabrus blapoides Creutz. - - - 2 2 

Total 1564 538 732 120 2971 
 

Se observă că în perioada 2000 – 2003, speciile cu cel mai mare număr de 
exemplare colectate au fost: Pseudophonus rufipes Dej. cu 1488 exemplare, 
urmată de speciile Harpalus distinguendus Dej. cu 508 exemplare, Anisodactylus 



signatus  Panz. cu 246 exemplare, Brachynus crepitans L. cu 189 exemplare, 
Anisodactylus binotatus F. cu 115 exemplare, Pseudophonus griseus Panz. cu 73 
exemplare, etc. Celelalte specii au avut un număr mai mic de exemplare colectate 
(tab. 1). 

Dintre cele 39 specii de carabide, atenţia noastră s-a concentrat în special 
asupra speciilor: Carabus coriaceus, Carabus violaceus, Carabus besseri - care 
se hrănesc cu ouă şi larve de lepidoptere (Thiele, 1975); Pseudophonus rufipes, 
Pseudophonus griseus – ouă şi larve de tentredinidae (Basedow, 1976); 
Pterostichus cupreus, Pterostichus niger – larve de lepidoptere (Ciochia V. şi colab., 
1976); Anisodactylus signatus, Anisodactylus binotatus – larve şi pupe la diferite 
specii (Perju T. şi colab., 1989); Idiochroma dorsalis – colembole, isoptere 
(Basedow T., 1976) (tab. 2, graficul 1). 

 
Tabelul 2 

Specii de carabide importante din punct de vedere al combaterii biologice din 
plantaţiile de prun 

 
Nr. exemplare colectate Nr. 

crt. Specia 
2000 2001 2002 2003 

Total 
exempl 

1 Carabus coriaceus L. 21 5 1 4 31 
2 Carabus violaceus L. 11 7 18 - 36 
3 Carabus besseri Fischer. 4 3 - - 7 
4 Pseudophonus rufipes Dej. 1187 179 107 15 1488 
5 Pseudophonus griseus Panz. 63 7 1 2 73 
6 Pterostichus cupreus L. 1 - - - 1 
7 Pterostichus niger F. 1 - 1 - 2 
8 Anisodactylus signatus Panz. 28 40 142 36 246 
9 Anisodactylus binotatus F. 38 77 - - 115 
10 Idiochroma dorsalis Pontopp. - 6 - - 6 

 

Pseudophonus 
ruphipes; 1488

Pseudophonus 
griseus; 73

;

Anisodactylus 
signatus; 246

 
 

Graficul 1 - Specii de carabide importante din punct de vedere al combaterii biologice din 
plantaţiile de prun 
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 Pseudophonus rufipes Dej. 
 
Adultul are 14,0-16,0 mm lungime, corpul de culoare 

neagră-mat; antenele, pronotul şi tarsele sunt galben-roşcate. 
 Elitrele sunt la vârf rotunjit-ascuţite, interstriile sunt fine, 

des punctate şi cu o pubescenţă culcată (Panin S., 1951). 
Adulţii se hrănesc cu ouă şi larve de musca domestică, larve 

de tentredinide, adulţi de afide (Basedow şi colaboratorii, 1976). 
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insecte fitofage, pre

 
Idiochroma dorsalis Pontopp. 

Adultul are 6,0-7,5 mm lungime, capul şi pronotul de 
culoare 

rve de cecidomiide (Diptera) întâlnite în culturile de cereale 
atacate 

 
Carabus coriaceus Linne 

 
dultul are 26,0-42,0 mm lungime , pronotul este 

de 1-1,

lungite, mai 
mult sa

Anisodactylus signatus Panz. 
 

Adultul  are 12,0-15,0 mm lungime şi este de culoare 
neagră. Antenele sunt negre-fumurii. Elitrele prezintă striuri 
longitudinale puternice iar la mascul, elitrele au un luciu slab 
metalic. Este un prădător polifag, ce se hrăneşte cu diferite 

ferând larvele şi pupele gărgăriţei cenuşii a 
sfeclei (Perju T. şi colaboratorii, 1988). 

 

verde sau brună. Elitrele sunt brune-gălbui, alungite 
uniform, postmedian cu o pată comună mai mare şi de 
culoare verde, albastră sau negricioasă cu striuri fine şi 
interstriuri netede. 

Consumă la
de Contarinia tritici; colembole, isoptere (Basedow, 1976), afide din 

culturile de grâu (Janssen, 1992), etc. 

A
5 ori mai lat decât lung; marginile laterale sunt 

rotunjite, discul pronotului este puţin convex.  
Elitrele sunt mai mult sau mai puţin a

u mai puţin puternic convexe, cu marginile înguste 
şi cu suprafaţa rugoasă. Uneori marginile pronotului şi 
elitrelor au reflexe albăstrui sau violacei.  
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CONCLUZII 

1. In anul 2000 speciile cu cel mai mare număr de exemplare au fost: 
Pseudophonus rufipes Dej. cu 1187 de exemplare, Pseudophonus griseus Panz. cu 63 
de exemplare, Harpalus distinguendus Dej. cu 60 exemplare şi Brachynus crepitans L. 
cu 46 de exemplare. Celelalte specii au avut un număr mult mai mic de exemplare, 
existând şi un număr de 5 specii (Carabus cancelatus Illiger., Harpalus calceatus Duft., 
Amara aenea Degeer., Pterostichus cupreus L., Pterostichus niger F.) care au avut câte 
un singur exemplar. 

2. In anul 2001 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 
Pseudophonus rufipes Dej. cu 179 exemplare, urmată de speciile Brachynus crepitans 
L. cu 100 exemplare, Anisodactylus binotatus F. cu 77 de exemplare şi specia Harpalus 
distinguendus Dej. cu 54 de exemplare. Celelalte specii au avut un număr mult mai mic 
de exemplare 

3. In anul 2002 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 
Harpalus distinguendus Dej. cu 345 exemplare, urmată de specia Anisodactylus 
signatus Panz. cu 142 de exemplare, Pseudophonus rufipes Dej. cu 107 exemplare, 
celelalte specii având un număr mult mai mic de exemplare.  

4. In anul 2003 speciile cu cel mai mare număr de exemplare colectate au fost: 
Harpalus distinguendus Dej. cu 49 exemplare, urmată de speciile  Anisodactylus 
signatus Panz. cu 36 exemplare, Pseudophonus rufipes Dej. cu 15 exemplare. Celelalte 
specii au avut un număr mai mic de exemplare, speciile Calosoma inquisitor L. şi 
Brachynus crepitans L. având câte un singur exemplar colectat. 

5. Se observă că în perioada 2000 – 2003, speciile cu cel mai mare număr de 
exemplare colectate au fost: Pseudophonus rufipes Dej. cu 1488 exemplare, urmată de 
speciile Harpalus distinguendus Dej. cu 508 exemplare, Anisodactylus signatus  Panz. 
cu 246 exemplare, Brachynus crepitans L. cu 189 exemplare, Anisodactylus binotatus 
F. cu 115 exemplare, Pseudophonus griseus Panz. cu 73 exemplare, etc. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Panin S., 1951 – Determinatorul Coleopterelor dăunătoare şi folositoare din R.P.R. Editura de 

Stat, Bucureşti. 
2. Reitter Edmond, 1908 – Fauna Germanica. Die Kafer der Deutschland Teiches.  K.G. Lutz 

"Verlag" Stuttgart. 
3. Tălmaciu M., Georgescu T., 1998 - Fauna de Carabidae (Coleoptera - Carabidae) din 

plantaţiile de viţă de vie din Moldova. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. 
4. Talmaciu M., Talmaciu Nela., Georgescu T.,  2004 – Structura, dinamica si abundenta 

speciilor de coleoptere colectate din plantatiile de prun, in conditiile Statiunii Didactice Iasi, 
jud. Iasi. Lucrari stiintifice, vol.47, Seria Horticultura, Analele U.A.M.V. Iasi, p.1183-1186. 

5. Varvara M., Pisică C., Cîrlan V., 1991 – Contributions to the knowlwdge of carabid 
communities in wheat crops of Moldavia. 4 th ECE/XIII, SIEEC, Godolo. 

6. Varvara M., Tălmaciu M., Georgescu T., 1995 – Structura speciilor de carabide (Coleoptera - 
Carabidae) în câteva plantaţii viticole din Moldova. Rev. Cercetări Agronomice în Moldova. 

 


	Anisodactylus binotatus F.

