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Date noi despre distribuţia unor specii sinantrope 
de păianjeni (Arachnida: Araneae) rare în fauna României

kataLin-iLdikó PáRdi 

Abstract

New data on the distribution of some rare synanthropic spider 
species (Arachnida: Araneae) in Romania

urban areas can form important habitats for plant and ani-
mal species. in the last years a remarkable number of studies are 
published about the synanthropic species, adapted to the artificial 
habitats that humans create around them. 

this paper deals about the distribution of three rare synan-
thropic spider species, mentioned for the second time in romani-
an arachnofauna: achaearanea tabulata (Levi, 1980) from family 
theridiidae, Zodarion rubidum (siMon, 1914) from family Zodarii-
dae and pseudeuophrys lanigera (siMon, 1871) from family Salti-
cidae. 

Key words: synanthropic, building inhabitant, spiders, rare species, Cluj-
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Introducere
Primele cercetări referitoare la păianjenii sinantropi sunt studiile 

efectuate de câtre savoRy (1957). În lucrarea sa despre fauna de păianjeni al 
londrei semnalează 130 specii, colectate din clădiri şi grădini, menţionând 
şi factorii antropogeni care avantajează sau dezavantajează anumite specii. 
vaLesova-zdaRkova (1966) face o clasificare a speciilor sinantrope de păian-
jeni din fosta cehoslovacie în trei categorii: eusinantrope, hemisinantrope şi 
xenanthrope. SaCheR (1983) studiază păianjenii care trăiesc în clădirile din 
germania, identificând un număr de peste o sută de specii, din care aproape 
jumătate sunt sinantrope. Fauna de păianjeni al unor oraşe mari din germania 
şi Austria (Berlin, innsbruckb, Köln) au fost studiate de câtre PLaten (1984), 
thaLeR (1981) şi saLz (1992). kaya şi Uğurtaş (2007) au colectat şi determi-
nat păianjeni pe teritoriul campusului Univeritar görükle al Universităţii Ulu-
dag din Bursa (turcia) identificând 69 specii din 23 familii. În Ungaria sunt 
menţionate 48 de specii sinantrope, colectate din locuinţele a 10 localităţi din 
regiunea Balaton-felvidék (szinetáR et al. 1999). kenyeRes şi szinetáR (2003) 
fac o prezentare mai amplă a familiei Pholcidae din Ungaria, cu descrierea 
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speciilor din acest grup taxonomic. o lucrare interesantă tratează problemati-
ca pânzelor de păianjeni al speciei dictyna civica (LuCas, 1850), care pătează 
pereţii exteriori ai clădirilor din Budapesta (saMu et al. 2002).

În literatura de specialitate din România se regăsesc un număr foar-
te redus de lucrări ştiinţifice care se ocupă de păianjenii sinantropi din ţară. 
uRák şi duMa semnalează specii noi de păianjeni sinantropi pentru fauna ţării 
(uRák 2005, duMa 2007c), iar în lucrările lui uRák publicate despre speciile 
de păianjeni neautohtoni sunt menţionate şi câteva specii sinantrope (uRák 
2007, 2009). 

Primele cercetări sistematice referitoare la păianjenii sinantropi din 
Cluj-napoca au fost efectuate în perioada 2007-2009, cu unele rezultate preli-
minare publicate în două lucrări ştiinţifice (PáRdi & uRák 2009, 2010).

Materiale şi metode
Colectarea materialului biologic s-a realizat în perioada 2007-2009, 

în localităţile cluj-napoca şi târgu-mureş. Prelevarea probelor s-a realizat 
direct cu mâna sau cu penseta, din clădiri, de pe pereţii interiori ai clădirilor 
şi de pe garduri. Probele au fost conservate în sticluţe umplute cu soluţie de 
alcool-etilic de 70%, şi studiate apoi în laborator cu stereomicroscop binocu-
lar. Pentru determinarea speciilor au fost utilizate diverse chei de determinare 
(heiMeR & nentWig 1991, nentWig at al. 2003, RoBeRts 1985, 1987).

Rezultate şi discuţii
În urma cercetărilor referitoare la fauna de păianjeni din municipiile 

cluj-napoca şi târgu mureş au fost identificate trei specii rare, care nu apar 
pe ultima listă faunistică (Weiss & uRák 2000), fiind semnalate ulterior pu-
blicaţiei acestei liste, în lucrarea de faţă fiind semnalate pentru a doua oară în 
fauna româniei.

achaearanea tabulata Levi, 1980 din familia theridiidae este o spe-
cie sinantropă, răspândită în regiunea Holarctică, recent semnalată în europa. 
A fost descrisă în America de nord (Levi, 1980) iar trei ani mai târziu a fost 
identificată şi în Japonia (yoshida, 1983). În europa a fost găsită pentru prima 
dată în anul 1988, în germania, în oraşul Berlin (MoRitz et al. 1988) iar doi 
ani mai târziu în Austria, tot în mediu urban, în oraşul innsbruck (KnoflaCh, 
1991). În România prima dată această specie a fost semnalată din mediu rural, 
fiind colectate două femele în satul căpeni, judeţul covasna (uRák 2005). Da-
tele originale provin din cluj-napoca, unde în perioada 2009 iunie-noiembrie 
au fost colectate 3 femele, de pe pereţii exteriori ai unor blocuri, la nivelul 
parterului (fig. 1). 

Zodarion rubidum siMon, 1914 din familia Zodariidae este o specie 
aflată în expansiune în europa şi America de nord (BosMans 1994, 1997, 
Cushing & santangeLo 2002, PekáR 2002, rozwałKa & zaWaL 2009). În Ro-
mânia pentru prima dată a fost semnalată în 2007, în bazinul inferior al mu-
reşului, între localităţile lipova şi Şoimoş, într-o zonă mlăştinoasă cu carex 
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Fig. 1. Distribuţia speciei achaearanea tabulata în românia

Fig. 2. Distribuţia speciei Zodarion rubidum în românia
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sp. şi thypha sp. (duMa 2007a, b). Datele originale provin din cluj-napoca 
şi târgu mureş (Fig. 2). În cluj-napoca în perioada 2009 aprilie-mai au fost 
colectate 2 exemplare (un mascul şi un juvenil), la nivelul podelei din scara 
unor clădiri. În târgu mureş au fost colectate mai multe exemplare (masculi şi 
femele) de pe un gard, unde sub bucăţile de tencuială desprinse forma colonii 
de 5-10 exemplare juvenile şi adulţi.

pseudeuophrys lanigera siMon, 1871, din familia Salticidae este o 
specie sinantropă răspândită în partea westică şi centrală a europei, care ulte-
rior a fost introdusă în sUA şi canada (PLatniCk 2010). În România, pentru 
prima oară a fost colectată în 2005, în trei localităţi din Banat: timişoara, 
lugoj şi Băile Herculane (duMa 2007c). Datele originale provin din cluj-na-
poca, unde în 2009 iunie au fost colectate 9 exemplare (8 femele, 1 juvenil), 
de pe peretele exterior al unui bloc, la nivelul parterului,  iar în octombrie încă 
o femelă, la fereastra unei camere (Fig. 3).

Concluzii
În timp ce populaţiile unor specii sensibile la perturbările cauzate de 

activităţile umane sunt în regres, altele, care s-au adaptat la noile condiţii cre-
ate de om, sunt în expansiune, capacitatea lor de dispersie fiind mărită printre 
altele şi de dezvoltarea transportului. Astfel foarte multe specii sinantrope au 
devenit cosmopolite, cercetătorii adăugând, la fiecare evaluare de faună, câte 
un punct pe harta lor de distribuţie.

Fig. 3. Distribuţia speciei pseudeuophrys lanigera în românia
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Datele noi prezentate în această lucrare, referitoare la răspândirea 
unor specii sinantrope de păianjeni în România confirmă faptul, că multe spe-
cii adaptate la mediul artificial, sunt în expansiune, unele având arii de răspân-
dire chiar mai mari, decât cele confirmate până în prezent. multe specii sunt 
considerate rare, deoarece avem puţine date despre răspândirea lor. În realitate 
însă lipsa datelor nu înseamnă de fiecare dată lipsa speciei. nu de puţine ori, 
de exemplu şi în cazul speciilor sinantrope din România, numărul foarte redus 
de date disponibile este explicat de lipsa cercetărilor. Realizarea unor cercetări 
faunistice ample în zone urbane, în oraşe mai mari, ar îmbogăţii cu siguranţă 
cunoştinţele noastre despre răspândirea unor specii, şi ne-ar ajuta în desenarea 
unor hărţi de răspândire mult mai exacte.
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