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Studiu asupra comunităţilor larvelor de plecoptere 
(Insecta: Plecoptera)

din râul Lotrioara (B. H. Olt)

Angela Curtean - BănăduC

Abstract

Study on plecopteran larva communities (Insecta: Plecoptera) 
from Lotrioara river

This paper present the results of the first study of Lotrioara 
River Plecoptera fauna, a description of Lotrioara River (Olt River 
Watershed) plecopterans larvae communities.

The data are based on quantitative benthic samples and 
plecopterans qualitative samples, sampled in 1999 – 2002 period, 
in four field sampling campaigns, every one of it with six sampling 
stations placed along Lotrioara River starting with one at 5.5 km 
downstream the springs to the confluence with Olt River.

Sixteen plecopterans species belonging to 10 genera and 7 
families were identified in Lotrioara River, 9 species of them were 
notified for the first time in Lotrului Mountains: Rhabdiopteryx ne-
glecta, Leuctra nigra, Leuctra fusca, Capnia bifrons, Amphinemura 
standfussi, Nemoura cinerea, Protonemura nitida, Isoperala gram-
matica şi Isoperla rivulorum.

The highest specific diversity (11 species) was recorded at 
the 5.5 km downstream springs river sector, where the human im-
pact on the river is insignificant, and the lowest specific diversity 
(5 species) in the river sectors which are under a moderate human 
pollution impact due to some residual water spills of the local farms 
and holiday houses.

Plecopterae species with the widest distribution along the 
river are Perla marginata which is present in all the analized river 
sectors, Perlodes microcephala present in 83,33% of the sampling 
stations, followed by Rhabdiopteryx alpina, Leuctra fusca and Per-
la pallida in 66% of the analized river sectors.

The species with limited distribution are Rhabdiopteryx ne-
glecta, Amphinemura standfussi, Protonemura nitida and Isoperla 
rivulorum, present exclusively in the upper river sector and Isoperla 
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grammatica which was sampled only in S4 station in the middle 
river sector.

The species with the highest relative abundances along the riv-
er are Perla marginata (28,83%), Protonemura intricata (19,63%), 
Rhabdiopteryx alpina (9,82%) and Perlodes microcephala (9,20%) 
all these presenting a large distribution along the river, and being 
considered as characteristic species for the Lotrioara River.

Key words: Plecoptera, interspecific association, macroinvertebrates commu-
nities, Lotrioara River.

Introducere

Lucrarea de faţă prezintă o descriere a structurii comunităţilor larvelor 
de plecoptere din râul Lotrioara (bazinul hidrografic Olt). 

Până în prezent există relativ puţine cercetări cu privire la plecopterele 
din Munţii Lotrului, iar acestea au fost de natură faunistică: Müller 1921, 
1922 (Kis 1971 a), Bogoescu şi tăBăCaru 1960, Kis 1965, 1971 b, 1974, Kis 
şi széKely 1966. Date cu privire la fauna de plecoptere din bazinul râului Lo-
trioara nu au fost publicate până în prezent.

Bazinul râului Lotrioara se întinde pe o suprafaţă de 117 km2, este situat 
în Carpaţii Meridionali, Munţii Lotrului, între coordonatele de 45°32’ şi 45°37’ 
latitudine nordică şi 24°00’ şi 24°16’12” longitudine estică (roşu 1980).

Râul Lotrioara este principala axă de drenaj a bazinului cu acelaşi nume, 
are două obârşii, sub Vârful Voineşiţa la 1750 m altitudine şi sub Vârful Sterpu 
la 2100 m altitudine. Valea Lotrioarei este tipic montană cu pronunţat caracter 
de antecadenţă, pantele în profil longitudinal variază între 250o/oo în bazinul 
superior, 60o/oo în bazinul mijlociu şi 25 - 30o/oo în bazinul inferior (doBros 
1997). După ce străbate o distanţă de 22 de km, Lotrioara confluează cu Oltul 
în Defileul Turnu Roşu – Brezoi, fiind afluent de dreapta al acestuia.

Material şi metode

Datele prezentate în lucrarea de faţă se bazează pe probe cantitative de 
bentos şi probe calitative de plecoptere, colectate în perioada 1999 – 2002, în 
patru campanii de colectare, din şase staţii situate de-a lungul râului Lotrioara 
de la 5,5 km aval de izvoare până la confluenţa cu râul Olt (fig. 1, tabelul 1).

Staţiile de prelevare a probelor au fost selectate în funcţie de specificul 
biotopului, principalele confluenţe, prezenţa lucrărilor hidrotehnice şi a princi-
palelor surse de poluare, astfel încât să poată fi surprinsă diversitatea specifică 
a plecopterelor, dar şi variaţia structurii comunităţilor de macronevertebrate 
bentonice. 
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Tabelul 1.
Amplasarea staţiilor de prelevare a probelor pe râul Lotrioara / Sampling sta-

tions position on Lotrioara River.

Staţia de prelevare Poziţia faţă de izvoare Panta medie
S1 5,5 km 57 o/oo

S2 9 km 54 o/oo

S3 12,5 km 50 o/oo

S4 14,5 km 40 o/oo

S5 19,5 km 25 o/oo

S6 21,8 km 25 o/oo

În fiecare staţie au fost colectate probe din mai multe puncte astfel încât 
să fie surprinsă diversitatea habitatelor specifice. În perioada de studiu au fost 
colectate şi analizate 242 probe cantitative de bentos.

Probele cantitative au fost prelevate cu bentometrul de tip Surber, cu 
suprafaţa utilă de 887 cm2. Conservarea materialului colectat s-a făcut în 
soluţie de formaldehidă 4% tamponată cu bicarbonat de sodiu.

După triere şi analiză în laborator organismele au fost conservate în 
alcool etilic 70% şi incluse în Colecţia Laboratorului de Hidrobiologie al 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Pentru descrierea cantitativă a comunităţilor larvelor de plecoptere au 

Fig. 1. Localizarea staţiilor (S1 – S6) de prelevare a probelor/
Sampling stations (S1 – S6) localization.
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fost determinate valorile abundenţei relative (Ar%), frecvenţei (F%) şi indi-
celui Dzuba de semnificaţie ecologică (W). În funcţie de valorile indicelui de 
semnificaţie ecologică, speciile au fost clasificate astfel: eudominante W>10, 
dominante WЄ[5,1, 10], subdominante WЄ[1,1, 5], recedente WЄ[0,1, 1] şi 
subrecedente W<0,1 (goMoiu şi sKolKa 2001).

Pentru analiza şi cuantificarea gradului de asociere între specii au fost 
determinate valorile coeficientului contingenţei medii pătratice (CCM) şi 
coeficientului de asociere interspecifică Cole; pentru a testa care specii sunt 
asociate în mod semnificativ din punct de vedere statistic a fost aplicat testul 
χ2 pentru nivelul de probabilitate de 5% (KreBs 1989).

Rezultate şi discuţii

În râul Lotrioara au fost identificate 16 specii de plecoptere aparţinând 
la 10 genuri şi 7 familii (tabelul 2). Materialul analizat cuprinde 574 de indi-
vizi în ultimele stadii larvare.

Tabelul 2.
Lista speciilor de plecoptere din râul Lotrioara şi distribuţia acestora de-a lungul 

râului / Plecoptera species list and their distribution along Lotrioara River.

Familia / Specia Staţii de colectare
S1 S2 S3 S4 S5 S6

Fam. Taeniopterygidae
Rhabdiopteryx alpina (KühtreiBer, 1934) x x x x
Rhabdiopteryx neglecta (alBarda, 1889) x

Fam. Leuctridae
Leuctra nigra (oliver, 1811) x x
Leuctra fusca (linnaeus, 1758) x x x x

Fam. Capniidae
Capnia bifrons (newMa, 1839) x x

Fam. Nemuridae
Amphinemura standfussi (ris, 1902) x
Nemoura cinerea (retzuis, 1783) x x
Nemoura cambica (stephens, 1835) x x x x
Protonemura intricata (ris, 1902) x x x
Protonemura nitida (stephens, 1835) x

Fam. Perlidae
Perla pallida guérin, 1838 x x x x
Perla marginata panzer, 1799 x x x x x x

Fam. Perlodidae
Perlodes microcephala (pictet, 1833) x x x x x x
Isoperla grammatica (Poda, 1761) x
Isoperla rivulorum (pictet, 1841) x

Fam. Chloroperlidae
Siphonoperla neglecta (rostocK, 1881) x x

Cu prilejul studiului de faţă au fost colectate 9 specii care nu au fost 
semnalate, până în prezent, ca fiind prezente în Munţii Lotrului, acestea 
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sunt: Rhabdiopteryx neglecta, Leuctra nigra, Leuctra fusca, Capnia bifrons, 
Amphinemura standfussi, Nemoura cinerea, Protonemura nitida, Isoperala 
grammatica şi Isoperla rivulorum.

Diversitatea specifică cea mai mare (11 specii) se înregistrează în sec-
torul de râu situat la 5,5 km aval de izvoare, unde impactul antropic asupra 
râului este nesemnificativ, iar cea mai mică diversitate (5 specii) în sectoarele 
de râu care sunt supuse poluării moderate datorită deversărilor de ape rezidu-
ale provenite de la gospodăriile şi casele de vacanţă situate în zonă (fig. 2).

Speciile de plecoptere cu distribuţia cea mai largă de-a lungul râului 
sunt Perla marginata prezentă în toate sectoarele de râu analizate, Perlodes 
microcephala prezentă în 83,33% dintre staţii, urmate de Rhabdiopteryx al-
pina, Leuctra fusca şi Perla pallida prezente în 66% dintre sectoarele de râu 
analizate.

Speciile cu distribuţie restrânsă sunt Rhabdiopteryx neglecta, Amphine-
mura standfussi, Protonemura nitida, Isoperla rivulorum, prezente exclusiv în 
sectorul superior al râului şi Isoperla grammatica colectată numai în staţia S4, 
situată în sectorul mijlociu al râului.

Speciile cu abundenţele relative cele mai mari de-a lungul râului sunt 
Perla marginata (28,83%), Protonemura intricata (19,63%), Rhabdiopt-
eryx alpina (9,82%) şi Perlodes microcephala (9,20%), acestea prezintă şi 
distribuţie largă de-a lungul râului putând fi considerate caracteristice pentru 

Fig. 2. Variaţia numărului de specii de plecoptere de-a lungul râului Lotrioara/
Plecoptera species number variation along Lotrioara River.



172

râul Lotrioara.
În continuare prezentăm structura comunităţilor larvelor de plecoptere 

din cele şase sectoare de râu analizate.
În sectorul S1, situat la 5,5 km aval de izvoare, plecopterele reprezintă 

10,76% din totalul macronevertebratelor bentonice (curtean - BănăduC şi ilie, 
2001). Comunitatea larvelor de plecoptere prezentă în acest sector de râu este 
formată din 11 specii, care pe baza indicelui de semnificaţie ecologică (tabelul 
3), se clasifică astfel: o specie eudominantă (Perla marginata), 3 specii domi-
nante (Nemoura cinerea, Protonemura intricata, Perlodes microcephala), 3 
specii subdominante (Rhabdiopteryx alpina, Nemoura cambica, Protonemura 
nitida) şi 4 specii recedente (Leuctra fusca, Perla pallida, Isoperla rivulorum, 
Siphonoperla neglecta). 54,5% dintre aceste specii sunt strict fitofage.

Comunitatea larvelor de plecoptere prezentă în sectorul de râu situat la 
9 km aval de izvoare (S2) este formată din 10 specii, majoritatea tipic torenti-
cole. Se remarcă dominanţa numerică a speciei Protonemura intricata, specie 
care apare cu frecvenţă mare în probe (tabelul 3), putând fi considerată edi-
ficatoarea acestei comunităţi. În funcţie de valorile indicelui de semnificaţie 
ecologică Dzuba (tabelul 3), această comunitate este structurată astfel: o spe-
cie eudominantă (Protonemura intricata), două specii dominante (Perla mar-
ginata, Leuctra fusca), două specii subdominante (Capnia bifrons, Perlodes 
microcephala) şi 5 specii recedente (Rhabdiopteryx alpina, Rhabdiopteryx 
neglecta, Nemoura cinerea, Nemoura cambica, Siphonoperla neglecta). În 
sectorul S2 plecopterele reprezintă 28,10% din totalul macronevertebratelor 
bentonice (curtean - BănăduC şi ilie, 2001). 70% dintre speciile de plecop-
tere prezente aici sunt strict fitofage.

În sectorul S3, situat la 12,5 km aval de izvoare, plecopterele reprezintă 
4,36% din totalul macronevertebratelor bentonice (curtean - BănăduC şi ilie, 
2001). Comunitatea larvelor de plecoptere prezentă în acest sector de râu este 
formată din 7 specii: Perla marginata şi Rhabdiopteryx alpina – eudomi-
nante; Capnia bifrons şi Protonemura intricata – dominante; Leuctra fusca, 
Amphinemura standfussi şi Perlodes microcephala – subdominante (tabelul 
3). 71,43% dintre aceste specii sunt strict fitofage.

Comunitatea larvelor de plecoptere prezentă în sectorul de râu situat 
la 14,5 km aval de izvoare (S4) este formată din 5 specii: Perla marginata şi 
Perlodes microcephala – eudominante; Leuctra fusca, Isoperla grammatica şi 
Perla pallida – subdominante (tabelul 3). În sectorul S4 plecopterele reprezintă 
17,16% din totalul macronevertebratelor bentonice (curtean - BănăduC şi 
ilie, 2001). În acest sector este prezentă o singură specie strict fitofagă – Leuc-
tra fusca.

În sectorul S5, situat la 19,5 km aval de izvoare, plecopterele reprezintă 
0,95% din totalul macronevertebratelor bentonice (curtean - BănăduC şi ilie, 
2001) înregistrând cea mai mică pondere de pe întregul curs al râului. Comu-
nitatea larvelor de plecoptere prezentă în acest sector de râu este formată din 
6 specii: o specie eudominantă (Nemoura cambica), două specii dominante 
(Perla marginata, Leuctra nigra) şi 3 specii subdominante (Rhabdiopteryx 
alpina, Perla pallida, Perlodes microcephala) (tabelul 3). 50% dintre aceste 
specii sunt strict fitofage.

Comunitatea larvelor de pelcoptere din sectorul de râu situat la 0,2 km 
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amonte de confluenţa cu Oltul (S6) este formată din 5 specii, care în funcţie de 
valorile indicelui de semnificaţie ecologică se clasifică astfel: Perla marginata 
şi Nemoura cambica - eudominante; Perlodes microcephala, Perla pallida 
şi Leuctra nigra subdominante (tabelul 3). 40% dintre speciile de plecoptere 
prezente aici sunt strict fitofage. În acest sector de râu, plecopterele reprezintă 
6,76% din totalul macronevertebratelor bentonice.

Analizând similaritatea comunităţilor larvelor de plecoptere din cele 
6 sectoare de râu considerate, pe baza indicelui de semnificaţie ecologică a 
speciilor componente (tabelul 3), rezultă faptul că aceste comunităţi pot fi 
grupate în 3 clase (fig. 3):

Clasa I este reprezentată de comunitatea larvelor de plecoptere din sec-
torul S2; specia edificatoare a acestei comunităţi este Protonemura intricata 
(tabelul 3).

În clasa a II-a sunt reunite comunităţile larvelor de plecoptere prezente 
în staţiile S1, S3 şi S4. Aceste comunităţi se caracterizează prin dominanţa 
numerică a speciei Perla marginata.

Comunităţile larvelor de plecoptere din cursul inferior al râului (S5, S6) 
sunt reunite în cea de a III-a clasă, acestea se caracterizează prin diversitate 
specifică mică în comparaţie cu cele din amonte; speciile dominante din punct 
de vedere numeric sunt Nemoura cambica şi Perla marginata (tabelul 3).

Analiza tabelelor de contingenţă în cazul celor 16 specii de plecoptere 
prezente în râul Lotrioara, luate perechi, pe baza coeficientului de asociere 
interspecifică Cole (C) şi coeficientului contingenţei medii pătratice (CCM), 
indică asocieri semnificative pozitive, pentru nivelul de probabilitate de 5%, 
între speciile: Amphinemura standfussi şi Perlodes microcephala (χ2=10,144, 
CCM=0,523, C=0,813±0,226), Protonemura nitida şi Isoperla rivulorum 
(χ2=5,490, CCM=0,431, C=1±0,20), Nemoura cinerea şi Protonemura intri-
cata (χ2=4,869, CCM=0,411, C=1±0,347). Din perspectiva gradului de aso-
ciere dintre specii, se constată că asocieri semnificative pozitive există între 
specii care au preferinţe ecologice asemănătoare.

Fig. 3. Dendrogramă realizată pe baza valorilor indicelui de semnificaţie ecologică 
a speciilor de plecoptere prezente în cele şase sectoare (S1 – S6) analizate ale râu-
lui Lotrioara (distanţă euclidiană) / Tree diagram based on the Plecoptera species 
ecological significance index values of the six (S1 – S6) Lotrioara River analyzed 
sectors (euclidean distance).
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Tabelul 3.
Indici ecologici pentru speciile de plecoptere colectate în râul Lotrioara, (A – 

abundenţa relativă, F – frecvenţa, W – indicele Dzuba de semnificaţie ecologică) 
/ Ecological indexes for Plecoptera species sampled in Lotrioara River (A – rela-

tive abundance, F – freqency, W – Dzuba ecological signification indexes).

Specia Indici
Staţii de colectare

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Rhabdiopteryx alpina
A% 15,22 1,96 26,09 0 18,18 0
F% 25,0 25,0 50,0 0 25,0 0

Rhabdiopteryx neglecta
W 3,805 0,490 13,05 0 4,545 0

A% 0 1,96 0 0 0 0
F% 0 25,0 0 0 0 0

Leuctra nigra
W 0 0,490 0 0 0 0

A% 0 0 0 0 18,18 7,69
F% 0 0 0 0 50,0 25,0

Leuctra fusca
W 0 0 0 0 9,09 1,922

A% 2,17 11,76 4,35 15,79 0 0
F% 25,0 50,0 25,0 25,0 0 0

Capnia bifrons
W 0,542 5,88 1,09 3,947 0 0

A% 0 9,81 13,04 0 0 0
F% 0 25,0 50,0 0 0 0

Amphinemura 
standfussi

W 0 2,452 6,52 0 0 0
A% 0 0 4,35 0 0 0
F% 0 0 25,0 0 0 0

Nemoura cinerea
W 0 0 1,09 0 0 0

A% 10,87 1,96 0 0 0 0
F% 50,0 25,0 0 0 0 0

Nemoura cambica
W 5,435 0,49 0 0 0 0

A% 6,53 1,96 0 0 27,28 30,77
F% 25,0 25,0 0 0 50,0 50,0

Protonemura intricata
W 1,632 0,49 0 0 13,64 15,39

A% 10,87 47,06 13,04 0 0 0
F% 50,0 75,0 50,0 0 0 0

Protonemura nitida
W 5,435 35,30 6,52 0 0 0

A% 4,35 0 0 0 0 0
F% 25,0 0 0 0 0 0
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Specia Indici
Staţii de colectare

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Perla pallida
W 1,087 0 0 0 0 0

A% 2,17 0 0 5,26 9,09 7,69
F% 25,0 0 0 25,0 25,0 25,0

Perla marginata
W 0,542 0 0 1,315 2,272 1,922

A% 32,61 17,65 34,78 42,10 18,18 38,46
F% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Perlodes microcephala
W 16,31 8,825 17,39 21,05 9,09 19,23

A% 10,87 3,92 4,35 26,32 9,09 15,39
F% 50,0 50,0 25,0 50,0 25,0 25,0

Isoperla grammatica
W 5,435 1,96 1,09 13,16 2,272 3,847

A% 0 0 0 10,53 0 0
F% 0 0 0 25,0 0 0

Isoperla rivulorum
W 0 0 0 2,632 0 0

A% 2,17 0 0 0 0 0
F% 25,0 0 0 0 0 0

Siphonoperla neglecta 
W 0,542 0 0 0 0 0

A% 2,17 1,96 0 0 0 0
F% 25,0 25,0 0 0 0 0
W 0,542 0,49 0 0 0 0

Concluzii

Râul Lotrioara adăposteşte o faună de plecoptere destul de bogată, 16 
specii, reprezentând 13,68 % din totalul speciilor de plecoptere semnalate în 
România.

Diversitatea specifică cea mai mare (11 specii) se înregistrează în sec-
torul de râu situat la 5,5 km aval de izvoare, unde impactul antropic asupra 
râului este nesemnificativ, iar cea mai mică diversitate (5 specii) în sectoarele 
de râu care sunt supuse poluării moderate datorită deversărilor de ape rezidu-
ale provenite de la gospodăriile şi casele de vacanţă din zonă.

Ponderea numerică a larvelor de plecoptere în structura comunităţilor 
de macronevertebrate bentonice, variază de-a lungul râului, între 28,10% în 
sectorul superior şi 0,95% în sectorul de râu situat imediat în aval de zona cu 
cea mai mare densitate a locuinţelor umane.

Structura comunităţilor larvelor de plecoptere şi distribuţia acestora de-
a lungul râului reflectă faptul că acest râu prezintă o stare ecologică bună, 
apropiată de cea naturală.

Pentru conservarea habitatelor naturale caracteristice râurilor carpatice 
şi a speciilor rare prezente în râul Lotrioara se impun măsuri de protecţie şi 
implementarea în timp util a unui program de management ecologic, ţinând 
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seama de faptul că în zonă turismul ia o amploare din ce în ce mai mare.
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