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Abstract 
Various traditional agricultural practices have shaped the grassland habitats of 
Europe for centuries. Intensification and abandonment in western European 
countries have led to a steep decline in biodiversity. In this study we use two 
groups of insects, considered good indicators of habitat quality, to assess the 
biodiversity in mesophilous grasslands managed with different modern and 
traditional land use practices. The study aims at comparing the reactions of 
the two analysed insect groups to changes in land use practices applied in 
mesophilous grasslands from Transylvania. 
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Introducere 

Diferitele practici agricole au modelat biodiversitatea prezentă în toate habitatele semi 
naturale din Europa (BAUR ET AL. 1997, 2004, RÁKOSY 2011). În țările central și vest 
europene, intensificarea (ERHARDT 1985, GROOMBRIDGE 1992, ANTOGNOLI ET AL. 1995, 
ROSENZWEIG 1995), dar și abandonul practicilor agricole tradiționale au dus la un declin 
accentuat al biodiversității (CREMENE ET AL. 2005, VARGA & RÁKOSY 2007). 

În prezent, majoritatea pajiștilor din România sunt considerate cu o ”înaltă valoare 
naturală” (high nature value = HNV), adâpostind o diversitate a speciilor deosebit de mare 
și numeroși taxoni endemici (ANDERSEN ET AL., 2003). Modificări ale practicilor agricole 
pe termen scurt prin intensificare sau abandon afectează compoziția comunităților biotice 
din pajiști (CREMENE ET AL. 2005, BAUR ET AL. 2006) și pot duce la un declin al 
biodiversității (FISCHER AND WIPF 2002, TASSER & TAPPEINER 2002, DULLINGER ET AL. 
2003). Fluturii de zi în general sunt consideraţi foarte buni indicatori ai calităţii habitatelor 
(ERHARDT 1985) iar numeroase specii au în prezent un statut periclitat tocmai pentru că 
depind de habitate culturale tradiţionale (ELMES & THOMAS 1992, SCHMITT & RAKOSY 
2007, VAN SWAAY ET AL. 2010). Deoarece Chrisomelidae este o familie deosebit de bogată 
a ordinului Coleoptera cu răspândire geografică largă și în plus având o conexiune 
puternică cu plantele gazdă, ea este considerată ca fiind bună indicatoare a calității pajiștilor 
(GANHO & MARINONI 2003, LINZMEIER ET AL. 2006, LINZMEIER & RIBEIRO-COSTA 2012). 
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Studiul prezent analizează efectul practicilor și tehnicilor agricole moderne și 
tradiționale din pajiști mezofile, cu înaltă valoare naturală, reprezentative pentru 
Transilvania, asupra a două grupuri de insecte (chrisomelidae și lepidoptere diurne) din 
punctul de vedere al similarității răspunsurilor acestora. Ambele grupuri sunt bune 
indicatoare și depind puternic de comunitățile de plante.  

Materiale și metode 

Studiul s-a desfășurat în 23 parcele a 1 ha selectate în și în apropierea Sitului Natura 
2000 ”Dealurile Clujului Est” (Fig.1). În centrul parcelelor cu vegetație omogenă mezofilă 
au fost alese pătrate cu latura de 50 m. Parcelele aparțin categoriilor fânețe, pășuni și pajiști 
abandonate. În cadrul fânețelor am ales 3 tipuri de cosire: tradițională (manuală) 
(desemnate MT, 4 replicări), cu tractoare grele (desemnate MH, 4 replicări) și cu motocoase 
ușoare (desemnate MB, fabricate de firma Brielmaier, 3 replicări). Parcelele pășunate au 
fost subîmpărțite în pășuni intensive (desemnate PI, cu încărcătură de peste 0,7 
UnitățiVităMare/ha) (4 replicări) și pășuni extensive (desemnate PE, cu încărcătură de sub 
0,7 UnitățiVităMare/ha) (4 replicări). În categoria pajiștilor abandonate am inclus 4 parcele 
(desemnate AA) la care orice tip de gestionare a fost abandonat acum 5-6 ani. 
 

 
 

Fig. 1. Harta parcelelor din pajiști mezofile, pe care se aplică diferite tipuri de practici 
agricole tradiționale și moderne (pajiști abandonate – AA, pajiști pășunate extensive PE – 
pajiști pășunate intensive – PI, fânețe cosite traditional – MT, fânețe cosite cu tractorul – 
MH, fânețe cosite cu motocoase ușoare MB). 
Fig. 1. Map of study sites located in mesophilous grasslands managed with traditional and 
modern agricultural practices (abandoned grasslands -AA, extensively grazed pastures – 
PE, intensively grazed pastures – PI, traditionally mown meadows – MT, meadows mown 
with heavy tractors – MH and meadows mown with light mowing machines – MB). 

 
Pentru a cuantifica diversitatea chrisomelidaelor indivizii au fost capturați cu ajutorul 

fileului entomologic prin cosirea vegetației de 50 ori, repetată de 3 ori pe același pătrat de 
studiu. Indivizii colectați au fost conservați în alcool de 86%. Identificarea s-a făcut în 
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laborator, la lupa binocular folosind literatura ştiinţifică de specialitate (MOHR, 1966; 
KASZAB 1962-1971; PANIN, 1951; WARCHALOWSKI, 2003; KIPPENBERG & DOBERL, 1994; 
ROZNER, 1996; MAICAN, 2005). 

Estimarea diversității la Lepidopterele diurne s-a făcut după o metodă modificată a 
transectelor (DOUWES 1976, HALL 1981) pe fiecare pătrat de studiu. Transectele au fost 
parcurse o dată la fiecare două săptămâni între 8 Mai și 14 Septembrie 2015. Pătratele au 
fost parcurse în serpentină cu o distanță între spire de 5m lățime, astfel încât întregul pătrat 
să fie acoperit de fileul entomologic o dată. Transectele au fost parcurse doar în condiții de 
vreme bună (soare, temperatură peste 18°C, viteza vântului sub 16 km/h – corespunzătoare 
valorii 3 pe scara Beaufort), între orele 9:00-17:00. Identificare speciilor de lepidoptere 
diurne s-a făcut după RAKOSY (2013). 

Din teren au fost înregistrate speciile și numărul de indivizi, date care ulterior au fost 
prelucrate pentru a afla indicele de diversitate Shannon-Wiener și indicele de echitabilitate 
Shannon pentru fiecare pătrat. Valorile bogăției de specii (nr. de specii) și ale indicilor de 
diversitate și echitabilitate au fost transformate logaritmic (în vederea obținerii unei 
distribuții normale a datelor) și comparate cu ajutorul analizei de varianță (ANOVA) între 
tipurile de utilizare a terenurilor, urmată de teste post-hoc Bonferroni. Bogăția în specii, 
indicele Shannon-Wiener și echitabilitatea fiecărui grup au fost comparate prin intermediul 
testului t cuplat sau al testului Wilcoxon, în cazul distribuției ne-normale a valorilor 
indicelui Shannon-Wiener. Corelația dintre valorile indicelui de diversitate la cele două 
grupe de indicatori biologici studiați a fost realizată prin calculul unei proporții din total la 
fiecare pătrat și apoi cu ajutorul corelației Pearson. 

Rezultate și discuții 

În cadrul pătratelor studiate am identificat un număr de 56 de specii de chrisomelidae și 73 
de specii de lepidoptere diurne.  
Între diferitele tipuri de utilizare a pajiștilor, bogăția speciilor, abundența, diversitatea (indi-
cele Shannon-Wiener) și echitabilitatea nu au variat semnificativ în nici unul dintre grupu-
rile de insecte studiate. Doar la lepidopterele diurne se observă o variație ușoară în bogăția 
de specii,  datorată unor valori semnificativ mai reduse în pășunile intensive (ANOVA a 
valorilor transformate logaritmic în baza e: DF=5, F=5,948, p=0,0023, comparații post-hoc 
Bonferroni).  
Cele două grupuri nu au reacționat similar la diferitele practici agricole (Fig.2). Diferențe 
au fost identificate la toți parametri analizați: bogăția în specii (testul t cuplat t=-8,071, 
p=0,001), indicele Shannon-Wiener (testul Wilcoxon, z=2,677, p=0,007) și echitabilitate 
(testul t cuplat t=4,837, p=0,001). De asemenea nu a fost identificată nici o corelație semni-
ficativă între indicii lor de diversitate (r=0,163, p=0,45), contrar așteptărilor noastre. Deși în 
cadrul grupului chrisomelidae nu s-au identificat variații semnificative între tipurile de 
utilizare, totuși parametrii acestui grup oscilează mai puternic decât cei ai lepidopterelor 
diurne, ele având o reacție per ansamblu diferită de cea a lepidoptererlor. 
Fiecare dintre cele două grupuri de insecte este considerat bun indicator al diversității și al 
calității pajiștilor (ERHARDT 1985, LINZMEIER & RIBEIRO-COSTA 2012). Cu toate acestea, 
după doar un sezon, singurul  mod de gestionare cu efecte clare, manifestat în grupul lepi-
dopterelor diurne, este pășunatul intensiv (Fig. 2).  
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Fig. 2. Variația diversității (indicele Shannon
diurne în parcele din pajiști mezofile, pe care se aplic
tradiționale și moderne (pajiști abandonate 
pășunate intensive – PI, fânețe cosite traditional 
fânețe cosite cu motocoase ușoare MB). 
Fig. 2. Variation in diversity (Shannon-Wiener) of leaf beetles and butterflies located in 
mesophilous grasslands managed with traditional and modern agricultural practices 
(abandoned grasslands -AA, extensively grazed
PI, traditionally mown meadows – MT, meadows mown with heavy tractors 
meadows mown with light mowing machines 

În ceea ce privește compoziția în specii putem observa schimb
chrisomelidae cât și la lepidoptere. Caracterul ecologic al comunit
schimbă în funcție de tipul de utilizare a pajiș
exemplu: Cryptocephalinae și Alticinae) prefer
altele (de exemplu: Chrysomelinae, Cassidinae, Galerucinae) prefer
fânețele încă necosite și pajiștile abandonate (
lepidoptere diurne sunt dominate de puține specii com
pamphilus, Maniola jurtina, Polyommatus icarus

în fânețe și pajiști abandonate întâlnim specii mai specializate (ca 
nausithous în fânețe și Satyrium pruni și S. 

Acest studiu limitându-se doar la primul sezon de colectare de date din teren, relev
puține efecte clare ale diferitelor tipuri de utilizare a paji
indicatori. Un alt factor care a intervenit în estomparea efectelor a fost 
a controla pășunatul ilegal. Modul de folosin
administrațiilor locale, însă deoarece unele terenuri nu au titlu de proprietate, manageme
tul este mai greu de implementat iar controlul din partea proprietarului este inexistent. As
fel unele fânețe au fost pășunate în mod necontrolat. 

 
 

ii (indicele Shannon-Wiener) la chyrsomelidae și lepidoptere 
ti mezofile, pe care se aplică diferite tipuri de practici agricole 

ti abandonate – AA, pajiști pășunate extensive PE – pajiști 
e cosite traditional – MT, fânețe cosite cu tractorul – MH, 

Wiener) of leaf beetles and butterflies located in 
mesophilous grasslands managed with traditional and modern agricultural practices 

AA, extensively grazed pastures – PE, intensively grazed pastures – 
MT, meadows mown with heavy tractors – MH and 
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ia în specii putem observa schimbări seminifcative atât la 
i la lepidoptere. Caracterul ecologic al comunităților la ambele grupe se 

ie de tipul de utilizare a pajiștilor. La chrisomelidae anumite subfamilii (de 
i Alticinae) preferă vegetație scundă, întâlnită în pășuni, iar 

altele (de exemplu: Chrysomelinae, Cassidinae, Galerucinae) preferă vegetația înaltă din 
tile abandonate (CRIȘAN & CRIȘAN 2015). Comunitățile de 

ține specii comune (de exemplu: Coenonympha 

pamphilus, Maniola jurtina, Polyommatus icarus) în pășunile intensive (Fig.2), în timp ce 
ti abandonate întâlnim specii mai specializate (ca Maculinea teleius și M. 

 spini în pajiștile abandonate).  
se doar la primul sezon de colectare de date din teren, relevă relativ 

ine efecte clare ale diferitelor tipuri de utilizare a pajiștilor asupra celor două grupuri de 
a intervenit în estomparea efectelor a fost și imposibilitatea de 

unatul ilegal. Modul de folosință a pășunilor sunt clar definite la nivelul 
 deoarece unele terenuri nu au titlu de proprietate, managemen-

mai greu de implementat iar controlul din partea proprietarului este inexistent. Ast-
unate în mod necontrolat.  
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Pe de altă parte, proiectul din care face parte acest studiu se întinde pe încă două sezoane, 
care, la final, combinate, vor evidenția probabil diferențe mai clare în structura 
comunităților biologice studiate.  
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