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CAP TORACE ABDOMEN

Morfologia externă



Clasa INSECTA



Puterea exemplului

 Clasa Insecta

 Subclasa Pterygota

 Infraclasa Neoptera

 Ordinul Hymenoptera

 Subordinul Apocrita

 Suprafamilia Vespoidea

 Familia Formicidae

 Subfamilia Formicinae

 Genul Formica

 Formica rufa Linnaeus, 1758



Insectele...

CLASIFICARE

 Regnul Animalia

 Încreng. Artopoda

 Supracls. Hexapoda

 Cls. INSECTA

 Subcls. APTERYGOTA

 Sublcs.  PTERYGOTA

Empis livida (Diptera) Rhinotia hemistictus (Coleoptera)

Gryllotalpa brachyptera (Orthoptera)

Vespula germanica (Hymenoptera)

Opodiphthera eucalypti (Lepidoptera)

Nepa cinerea (Hemiptera)



Subcls. APTERYGOTA

Ord. Thysanura

Lepisma saccharina

Ord. Monura †

Ord. Archaeognatha



Subcls. PTERYGOTA

Raphidioptera

Megaloptera

Neuroptera

Mecoptera

Siphonaptera

Diptera

Trichoptera

Lepidoptera

Phthiraptera

Strepsiptera

Thysanoptera

Dyctioptera

Dermaptera

Plecoptera

Orthoptera

Phasmatodea

Embioptera

Zoraptera

Psocoptera

Hemiptera

Hymenoptera

Coleoptera

Infracls. Paleoptera
Infracls. Neoptera

Odonata

Ephemeroptera



Ordo Coleoptera



Familia Carabidae
 exclusiv terestre; 

 aparat bucal 
masticator; 

 Specii prădătoare

Carabus variolosus

Familia Dytiscidae

• Acvatice, comune in toate 
bălţile; 

• Corpul oval;

• Picioarele posterioare mai 
lungi, adaptate la înot

Dytiscus marginalis



Familia Lucanidae

Lucanus 

cervus

Familia 

Scarabaeidae

Oryctes nasicornis



Familia Cerambycidae

➢Au corpul alungit, de regulă pubescent.

➢Antene foarte lungi, frecvent setiforme, depăşind

adesea în lungime jumătatea corpului.

Cerambyx cerdo
Croitorul mare al stejarului

Rosalia alpina 

(Croitorul fagului)



Familia Staphylinidae

 Coleoptere cu corpul mult alungit, cu elitre foarte
scurte, lăsând o mare parte din abdomen descoperit;

Staphylinus caesareus



Ordo Lepidoptera



Dezvoltare - holometabolă Ciclu de dezvoltare al fluturilor



antene 

măciucate

antene filiforme, pectinate



Agrius 

convolvuli

Familia Sphingidae



Macroglossum stellatarum



Familia Saturniidae

Saturnia pyri



Saturnia pavonia



Familia Lymantriidae

Lymantria dispar



Lymantria dispar



Familia Lycaenidae 

 Cuprinde peste 6.000 de specii;

 Fluturi de talie mică;

 Există un dimorfism sexual pronunţat;

75% dintre specii sunt asociate cu furnicile



Lycaena dispar



Maculinea nausithous

Maculinea teleius



Familia 
Papilionidae

Parnassius apollo



Familia Nymphalidae

Morpho sp



Ordo Diptera





Familia Tipulidae

 Antene pectinate la masculi şi simple la femele

Subordinul NEMATOCERA



Familia Culicidae - ţânţarii

 Corp mic, subţire, antene plumoase la masculi şi

cu peri scurţi la femele;

 Aripile sunt franjurate la marginea posterioară;

 Larvele sunt acvatice;

Culex pipiens



Familia Tabanidae

Subord.

BRACHYCERA

♂

♀

Tabanus bovinus



Lucilla caesar

Familia Calliphoridae





Ordo Orthoptera





Subordinul Ensifera, grupează insecte care se disting

de rudele apropiate prin antene lungi (uneori mai lungi

decât corpul), tarsele picioarelor posterioare

întotdeauna formate din 4 articole, ovipozitorul la

femele este lung. Organe stridulante pe tegmine.

Familia Tettigoniidae

Tettigonia viridissima



Familia Bradyporidae

Bradyporus dasypus

➢Aripile 

lipsesc;

➢Pronotul lat, in 

formă de şa.



Familia Gryllidae

Gryllus campestris



Subordinul Caelifera, se caracterizează prin antene mai

scurte decât cele ale ensiferelor, tarsele picioarelor

posterioare întotdeauna formate din 3 articole,

ovipozitorul femelelor este foarte scurt. Organul stridulant

este format dintr-un set de zimţi dipuşi pe partea internă a

femurelor picioarelor posterioare care, frecaţi de tegminte,

scot sunetele caracteristice.

Familia Acrididae

Acrida bicolor



Locusta migratoria



Ordo Dictyoptera



Blattodea

- corp oval puternic 
turtit dorso-ventral;

- cap hipognat;

- ochi compuşi mari, 
aplatizaţi

- antene lungi, 
setiforme;

- aparat bucal pentru 
rupt şi masticat;

- placa pronotului
acoperă total sau 
aproape total capul.



Blattella germanica

Blata orientalis



Mantodea

- corp alungit, cilindric,
colorit mimetic

- cap ortognat, prins
cu gât mobil de
torace

- aparat bucal
pentru rupt şi
masticat, cu
mandibule de
pradator



Mantis religiosa



Empusa fasciata



Idolomantis 
diabolicu
m

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Idolomantis.diabolicum.1.jpg


Isoptera

- colonii diferenţiate 
morfologic şi 
funcţional în caste

- cap rotund, alungit la 
soldaţi

- ochi compuşi 
(reproducători)

- aparat bucal pentru 
rupt şi masticat, cu 
mandibulele
dezvoltate la soldaţi



matcă

lucrătoare



Reticulitermes sp ?



Ordo 

Hymenoptera



Subordinul Symphyta

- abdomenul legat

de torace prin

bază lată

- aripi prezente

obligatoriu

- ovipozitor bine

dezvoltat, zimţat:

viespi cu fierăstrău

- larve polipode

(omizi false)



Urocerus gigas

Familia Siricidae



Subordinul Apocrita

▪ abdomenul legat de

torace prin primul

segment abdominal, care

aderă la torace (propodeum)

▪ aripile pot lipsi

▪ ovipozitor bine dezvoltat, sau transformat în ac
(aparat vulnerant)

▪ larve protopode sau apode

▪ specii sociale, cu diferenţieri morfologice între
membrii coloniei



Familia Ichneumonidae 

Protichneumon sp. 



Cynips quercusfoliiFamilia Cynipidae 



Familia Vespidae

Vespa crabro



Familia Apidae

Apis mellifera

„buzunarele” pentru polen



Bombus sp.



Familia Formicidae

•Insecte sociale

•> 12.600 specii

Aparat bucal



Diviziunea muncii - Caste



Linepithema humile



Ordo Odonata



Abdomenul este alcătuit din 11 segmente cu apendici

anali şi genitali. La masculi, pe segmentul 2 şi 3 se află

aparatul copulator, iar la femelă pe segmentele 8 şi 9 se

află ovipozitorul.



Anisoptera
Zygoptera

Sistematica



Subordinul Anisoptera

 Larvele sunt masive şi

cu cercii foarte scurţi,

folosindu-se pentru

respiraţie (dar şi

propulsie) de cele 5

valve anale.

larva

http://www.habitas.org.uk/dragonflyireland/anatomy_3.htm


Libellula depressa

♂

♀



larva

Subordinul Zygoptera

Larvele au corpul

alungit şi relativ

cilindric, având 2 sau 3

apendici plumoşi lungi

în zona posterioară a

abdomenului.

http://www.habitas.org.uk/dragonflyireland/anatomy_2.htm


Ischnura elegans

♂

♀



Ordo Ephemeroptera

- Au corpul subţire şi moale,

lipsit de peri şi de spini;

- aripi membranoase, lipsite

de peri, cu nervaţiune

bogată;

- cerci şi metacerc pe ultimul

segment abdominal;

metacerc

branhii traheene 



- aparat bucal
nefuncţional la
adulţi;

- ochi compuşi mari,
uneori separaţi în
două zone distincte;

- 3 oceli pe frunte;

- tub digestiv
nefuncţional;





Fam. Ephemeridae

Ephemera vulgata



Ordo Trichoptera



 Au aripi membranoase
acoperite cu peri mătăsoşi
(tricho=păr);

 Piesele bucale mult
reduse, picioare
homonome;

 Larva – acvatică, işi
construiesc o “căsuţă”
protectoare, din nisip,
pietricele sau beţişoare
lipite între ele cu salivă sau
fire de mătase.



Sord. Annulipalpia

Hydropsyche sp



Ordo Plecoptera



 Locuri muntoase 
cu ape reci şi 
repezi, dar şi in 
locuri de câmpie;

 Iarna,primavara, 
tot anul



Fam. Perlidae

Perla marginata



Ordo Hemiptera



Heteroptera

Ordo

HETEROPTERA

Ordo

HOMOPTERA

Cicadomorpha

Fulgoromorpha

Sternorrhyncha

Ordo

HEMIPTERA

Probleme taxonomice !



Nepa cinerea

Infraord. Nepomorpha



Infraord. Gerromorpha

Gerris lacustris



Infraord. Pentatomorpha 

Pyrrhocoris apterus



Subordinul Cicadomorpha – “cicade”

Magicicada septemdecium



Observarea insectelor

 In teren-observaţii cu caracter

 Cantitativ: nr de indivizi etc.

 Calitativ: starea indivizilor, hrănire etc.

 Ecologic: habitat, plantă gazdă etc.



Colectarea insectelor

Fileul entomologic



Capcane Barber lichide: alcool, formol, glicol etc

 momeală.



Capcane luminoase



Bentometru Surber

Capcane cu feromoni



Exaustor

Tullgren



Prepararea şi conservarea insectelor

Depozitare temporară a fluturilor

Tubuşoare Eppendorf Conservarea in recipiente cu alcool



Prepararea diferitelor insecte 

(a.coleopter, b. lepidopter, mantid)



Prepararea specimenelor cu talie mică



Insecte sociale
Curs 2



Social… socialitate



Eusocialiatea la diferite grupe de animale



Caracteristici

Specii
Cuib comun

Grija comună

față de pui

Casta

reproducătoare

Generații 

suprapus

e

SOLITARE Nu Nu Nu Nu

SUBSOCIALE Da Nu Nu Nu

QUASISOCIALE Da Da Nu Nu

SEMISOCIALE Da Da Da Nu

EUSOCIALE Da Da Da Da





Insecte sociale

Ordo Dictyoptera – Subordinul 

Isoptera (termite) – toate speciile

Ordo Hymenoptera
Familia Formicidae- toate speciile

Familia Apidae –ca. 600 de specii

Familia Vespidae – ca. 700 de specii



Isoptera

- colonii diferenţiate 
morfologic şi 
funcţional în caste

- cap rotund, alungit la 
soldaţi

- ochi compuşi 
(reproducători)

- aparat bucal pentru 
rupt şi masticat, cu 
mandibulele
dezvoltate la soldaţi



matcă

lucrătoarelucrătoare de

aspect

depigmentat, cap

rotund lipsit de

ochi.

Matcă cu abdomen

care creşte după

imperechere



Se hrănesc cu lemn verde, uscat sau putred

simbioză cu ciuperci şi hipermastigine;



Termitiere



Inward et al. 2007



Ordo Hymenoptera



Haplodiploidia



Familia Vespidae

Vespula germanica



Polistes fuscatus



Vespa crabro



Structura socială

Casta reproductivă

Regina - femelă 
adultă și fertilă –

fondatoarea coloniei;

Trântori - masculi
adulți, fertili proveniți 
din ouă nefertilizate;

Casta lucrătoarelor
Femele sterile, fiice ale 

reginei



Familia Apidae

Apis mellifera

„buzunarele” pentru polen





Bombus sp.



Structura socială

Casta reproductivă

Regina - femelă 
adultă și fertilă –

fondatoarea coloniei;

Trântori - masculi
adulți, fertili proveniți 
din ouă nefertilizate;

Casta lucrătoarelor
Femele sterile, fiice ale 

reginei



Familia Formicidae

•Insecte sociale

•> 12.600 specii

Aparat bucal



Diviziunea muncii - Caste



Structura socială

Casta reproductivă

Regina - femelă 
adultă și fertilă –

fondatoarea coloniei;

Trântori - masculi
adulți, fertili proveniți 
din ouă nefertilizate;

Casta lucrătoarelor

Femele sterile, fiice ale 

reginei; unele

lucrătoare se 

supraspecializează –
casta soldaților



Formica rufa



Polyergus rufescens



Monomorium pharaonis



Linepithema humile



Relaţii intra-şi interspecifice în 

lumea insectelor

CURS 3



Aspecte teoretice

 La fel cum indivizii interacţionează în moduri în care influenţează
structura populaţiei şi dinamica acesteia, la fel şi populaţiile într-o
comunitate interacţionează şi influenţează dinamica şi structura
comunităţilor.

 Interacţiunile dintre specii variază considerabil, in intensitate,
formă şi efect, fiind extrem de complexe.

 O specie poate influenţa comportamentul sau abundenţa altei
specii în mod direct (ex. rel. pradă-prădător) sau în mod indirect,
prin efectele pe care le au asupra altor specii asociate (un
ierbivor care induce producerea de produşi chimici de către
plante, care atrage prădători).

 Reţeaua de interacţiuni, directe şi indirecte, cu feedback-uri
pozitive sau negative determină structura şi dinamica
comunităţilor şi controlează ratele fluxurile de energie şi materie
din ecosisteme.



Interacţiuni în lumea insectelor

 Insectele sunt sursa multor studii
privind relaţiilor interspecifice, ele
fiind implicate în toate tipurile de
interacţiune, ca şi competitori,
pradă, prădători, paraziţi,
comensali, mutuali şi gazdă.

 Cele mai studiate au fost
interacţiunile dintre insectele
ierbivore şi gazdele lor, plantele şi
cele dintre polenizatori şi gazdele
lor.



Tipuri de interacţiuni

 Categoriile de interacţiuni pot fi în general distinse
pe baza efectelor directe (pozive, negative sau
neutre) asupra creşterii sau mortalităţii speciilor.

 Interacţiunile au adesea

efecte multiple asupra

speciilor implicate,

depinzând de abundenţa

speciilor şi condiţiilor

date,dar şi de efectele

reţelei de interacţiuni

pentru a înţelege

originea şi consecinţele.

http://www.alexanderwild.com



Competiţia

 Competiţia pentru resurse

poate fi acerbă mai ales în

cazul habitatelor care

conferă condiţii extreme

(deşerturi, lacuri oligotrofe)

sau redusă atunci când

resursele sunt din abundenţă

(păduri tropicale, lacuri

eutrofice);

 Orice resursă poate să devină

obiectul competiţiei: resurse

trofice, locuri de ovipozitare);

Competiţie evidentă între larva de Dendroctonus

frontalis (şanţurile mici) şi larva de Monochamus

titillator (şanţurile mai mari) pe scoarţa unui pin căzut.
Larva celui din urmă fiind mai mare, adesea atacă

resurele de floem in avans sau chiar şi larva de D.

frontalis



Suprapunerea nişelor

 Deoarece competiţia poate fi costisitoare în
ceea ce priveşte timpul, pierderea resurselor,
energie consumată în apărarea resurselor,
evoluţia a favorizat apariţia unor strategii care
să reducă, competiţiaPartiţionarea nişei;

 Acest concept se referă la minimizarea utilizării
resursei contestate şi maximizarea unor reusurse
neutilizate;

 Competiţia pentru habitat, hrană, locuri de
ovipozitare tinde să fie partiţionată pe
gradiente termice, timpul zilei, specii gazdă;

 O altă variantă o constituie ghildele trofice.



Ghildele

 Ghildele reprezintă populaţii
aparţinând la specii diferite care
exploatează în comun o anumită
resursă, cel mai des pe baza
supraspecializării (exploatare foarte
îngustă a NE diferenţiate). De
exemplu coleopterele curculionide
pe rapiţă: toate cele 5 specii din
vestul Europei aparţin genului
Ceutorhynchus şi pot trăi împreună
pe aceeaşi plantă. Dar ele ocupă în
mod diferenţiat organele
vegetative: unele pe rădăcini, altele
pe tulpini sau pe silicve.



Rozătoarele consumă seminţele de dimensiuni mai mari, 

iar furnicile granivore pe cele mai mici... sau?☺

Fluturi de noapte/ fluturi de zi -> suprapunerea 

nişelor în timp



Relaţia de tip (+/-)

 Acest tip de relaţie comportă două variante 

importante:

 Rel. PRADĂ-PRĂDĂTOR

 Rel. GAZDĂ-PARAZIT

 Insectele sunt prădători vorace (ex. Larve de 

Odonata, heteroptere acvatice, coleoptere 

acvatice, furnicile etc.)



 La fel cum competiţia a favorizat partiţionarea nişelor pentru o
eficientizare a utilizării resurselor, la fel şi relaţia pradă-prădător
s-a perfecţionat, a coevoluat.

 Prada a dezvoltat o serie de strategii defensive, iar prădătorul
strategii de atac.

 Selecţia favorizează prada care se poate apara eficient de
prădător, şi prădătorul care este eficient în a ataca prada.

 Strategia defensivă include viteză, mecanisme de alertare,
spini, coloraţie, comportoment adaptat (agrefare).



 Prădătorii prezintă o serie de atribute care cresc eficienţa

imobilizării prăzii, viteză, gheare, aparat bucal adaptat în

acest sens, venin, comportament adaptat (ambuscade)

reducând efortul depus pentru capturarea prăzii.



Parazitismul

 Relaţiile de parazitism tind să fie specifice, fiind mai

eficiente în contextul gazdei decât relaţia pradă-

prădător;

 Ectoparazitismul (căpuşe, malofage)

 Endoparazitismul (viespi)

 Parazitoismul este unic pentru insecte, in special

pentru unele diptere şi unele hymenoptere şi

presupune combinarea unor atribute atât din

parazitism cât şi din prădătorism.



 Interacţiile parazitice pot fi 

diverse şi complexe. După van den 

Bosch et al. 1982:

 Ectoparaziţii – se hrănesc în 

exteriorul gazdei

 Endoparaziţi – se hrănesc în 

interiorul gazdei

Un parazit primar se dezvoltă

intr-o gazdă neparazitică, pe 

când un hyperparazit se dezvoltă

in interiorul unui parazit.



 Anumite specii parazitice parazitează alţi membrii
ale aceleiaşi specii (autoparazitism) ex. Femela de
Coccophagus scutellaris parazitează insecte, iar
masculul este un hiperparazit obligat al femelei.

 Superparazitismul se referă mai mulţi indivizi a unei
specii parazitoide care apar pe aceeaşi gazdă
simultan.

 Parazitismul multiplu apare atunci când mai multe
specii parazitoide apar pe aceeaşi gazdă simultan.

 În cele mai multe cazuri de superparazitism şi
parazitism multiplu, un individ/specie dominant
ajunge la maturitate şi incomodează pe ceilalţi. Un
caz special îl reprezintă, atunci când unii paraziţi
atacă preferenţial gazde parazitate de alte specii
(cleptoparazitism). Cleptoparazitul nu este un
hiperparazit, dar omoară şi consumă parazizul
original, dar şi gazda.



Parazitismul social
 Parazitismul social sau dependenţa parazitică a unei

specii de insecta socială de una sau mai multe specii
sociale reprezintă un aspect intrigant în cazul
albinelor, viespilor şi mai ales a furnicilor
(Buschinger, 2009).

 Există o pleiadă de termeni care sunt utilizaţi pentru
a desemna variate manifestări ale simbiozei sau ale
parazitismului social printre insectele sociale, în speţă
printre furnici. Herbers (2006, 2007) recomandă
înlocuirea “sclavagismului” şi a “furnicilor
sclavagiste” cu “pirateria” şi “furnicile pirat”. Aceşti
termeni au fost acceptaţi şi de alţi cercetători precum
Bono et al. (2007) şi Tsuneoka (2007).

Polyergus breviceps

Formica argentea



 Parazitismul denotă în general dependenţa unei
specii parazit de una sau mai multe specii gazdă.
În relaţii parazitice obligatorii, paraziţii nu pot
supravieţui fără gazda lor. Acest lucru este un
fapt veridic pentru paraziţii sociali în rândul
insectelor sociale. Totuşi, termenul de parazitism
este utilizat şi pentru relaţiile intraspecifice precum
uzurparea cuiburilor la albine şi păsări, iar unii
mirmecologi au propus în acest sens termenii de
“parazitism social intraspecific” şi “sclavagism
intraspecific”(Hölldobler, 1976; Pollock & Rissing,
1989; Hölldobler et Wilson 1990; Foitzik et Heinze,
1998, 2000).

 Parazitismul social a fost considerat adesea şi
pentru alte organisme nonsociale precum
coleopterele, acarieni sau alte artropode (Akino
et al., 1999). Însă parazitismul între două specii
sociale este cu totul diferit. Nu trebuie confundat
cu parazistismul obişnuit precum cel al acarienilor
sau nematodelor, care pot parazita atât gazede
sociale sau nesociale (Buschinger, 2009).



Comensalism (relaţia de tip +/0)

 In acest tip de relaţia
comensalul are beneficii fără
a afecta semnificativ gazda.

 Acest lucru în practică este
rar intâlnit, pentru că sunt
puţine specii care să nu fie
complet neafectate de
comensal.

 Un număr de specii de insecte
şi alte artropode cuibăresc ca
şi comensali in cuiburi de
furnici sau termite. Astfel de
specii se numesc mirmecofile
sau termitofile.



Mutualism

 Interacţiunile mutualiste aduce beneficii ambilor parteneri

(+.+). Unu din membrii relaţiei mutualiste exploatează

resursa pe care o aduce celălalt, iar în schimb îi conferă

protecţie, în general.

 Acest tip de relaţii tind să fie asociaţii specifice între

partenerii coevolutivi şi care adesea implica modificări ale

morfologiei, fiziologie sau a comportamentului gazdei

pentru a putea conferi resurse de habitate sau hrană

simbiontului.

 În schimb simbiontul conferă toate resursele necesare

pentru protecţia cât mai eficientă faţă de alţi prădători sau

competitori.



Nepenthes bicalcarata

Camponotus sp

Mutualism



afide-furnici



Utilizarea insectelor ca bioindicatori

Curs 4



Bioindicatorii

 Bioindicaţia sau biomonitoringul - subramură a
ecologiei aplicate;

 Scop - utilizarea organismelor în comunităţi
naturale pentru a monitoriza impactul
perturbărilor în vederea managementului
sistemelor ecologice;

 Noţiunea de biomonitoring - 1908 - grup de
specialişti germani au utilizat
macronevertebratele bentonice pentru a
evalua calitatea apei şi a gradului de poluare a
râurilor în condiţii de contaminare din
deversări;



Taxoni indicatori

2. Când prezenţa speciilor este

indicatoare a unor parametrii specifici

mediului

1. Un taxon poate fi folosit ca

indicator atunci când prezintă o

amplitudine îngustă faţă de unul sau

mai mulţi factori de mediu;



Nivele ale biomonitoringului

Categoria de indicatori Utilizat la:

Mediu

Ecologic

Biodiversitate

detectarea modificărilor stării mediului

monitorizarea modificărilor stării mediului

demonstrarea impactului ca stresor 

asupra biotei

monitorizarea pe termen lung a 

modificărilor induse prin stresori

identificarea diversităţii taxonilor într-un 

areal dat

monitorizează modificările biodiversităţii 



Indicatori ai mediului

a. Un taxon care răspunde predictibil într-un mod în
care este uşor de observat şi cuantificat;

b. Organisme - “aparate de alarmă”;

c. Organisme – care acumulează diferiți produşi
chimici, care sunt folosiţi ca bioteste pentru
prezenţa sau concentraţia poluanţiilor;

d. Organisme care sunt utilizaţi pentru a ierarhiza
poluanţi in funcţie de toxicitate;



Indicatori ecologici

1. utilizaţi pentru a demonstra efectele alterării

habitatelor, fragmentării, schimbărilor climatice;

2. Taxonul indicator acţionează ca şi “surogat”

pentru o comunitate mai mare;

3. Răspunsul - declin populaţional, o schimbare a

distribuţiei spaţiale etc.

1. reprezentativ pentru răspunsul a cel puţin unui subset de

alţi taxoni prezenţi in habitatul dat.



Indicatori ai biodiversităţii

 Este un grup de taxoni (ex. gen, trib, familie sau
ordin) sau un grup funcţional, a cărui diversitate
reflectă o măsură a diversităţii altor taxoni din
habitatul dat;

 pot să includă bogăţia in specii, nivelul
endemismelor, diversitatea genetică;

 Diversitatea taxonului indicator poate fi utilizată
pentru a estima diversitatea celorlaţi taxoni;



Biomonitoring - scară

 Nivelul biochimic şi fiziologic;

 Nivelul individual;

 Nivelul populaţional;

 Nivelul comunităţii;

 Nivelul ecosistemic.



Nivelul biochimic şi fiziologic

ARN, ADN, aminoacizi
Monitorizarea răsp. la concentraţia 

acestor constituenţi la adulţii de 

Neochetina eichhorniae (Coleoptera)

în cazul metalelor grele;

Activitate enzimatică
Monitorizarea răspunsurilor unor 

enzime la larvele de Argia vivida 

(Odonata) în cazul unui gradient 

termic;



Reglarea ionilor
Monitorizarea 

răspunsurilor 

concentraţiilor ionilor de 

Na, Cl la larvele de 

Limnephilus pallens 

(Trichoptera) şi 

Chironomus riparius 

(Chironomidae) în cazul 

valorilor scăzute ale pH-

ului

Metabolismul respiraţiei
Monitorizarea ratei de consum a O2 

la Aeshna umbrosa (Odonata), in 

cazul metalelor grele;



Nivelul individual

 Morfologie

 Deformări ale capsulei cefalice la Chironomidae pentru a indica

prezenţa contaminaţilor în apă

 Comportament

- comp. alterat de hrănire la larvele de Glyptotendipes pallens

(Chironomidae) ca răspuns la prezenţa Cd; comp. alterat de

competiţie la Hydropsyche contubernalis (Trichoptera) ca

răspuns la prezenţa Cd

Mandibulă normală

Mandibulă

deformată



Nivelul populaţional

 Indici biotici

 În funcţie de toleranţa sau sensibiltatea la 

anumiţi poluanţi

 Eutrofizare (Chironomidae)

 Acidifiere (Chironomidae)

 Ape “curate” (Plecoptere)



Nivelul comunităţii

 Bogăţia în specii

 Bogăţia E.P.T (Ephemeroptera, Plecoptere, 
Trichoptere);

 Indici de diversitate

 Combină abundenţa relativă cu bogăţia in specii;

 Indici de similaritate

 Compară structura comunităţilor din diferite staţii;

 Indici biotici

 Foloseşte valoarea de toleranţa a anumitor taxoni 
pentru a stabili calitatea apei (indicele biotic 
belgian, ind. Hilsenhoff)



Nivelul ecosistemic

 Structura reţelelor trofice

 Monitorizarea efectelor accidifierii lacurilor oligotrofe;

 Productivitate

 Monitorizarea efectelor inputului de nutrienţi în cazul lacurilor 

oligotrofe;



De ce bioindicaţie?

 Alternative:

➢ Măsurători directe ale parametriilor fizico-chimici ai
mediului;

 In ecosistemele terestre, sunt cunoscute, tipul şi gradul de
modificare a mediului, ex. Fragmentarea habitatelor, specii
introduse etc.

 dificil de monitorizat toate aspectele sistemului;

 In ecosistemele acvatice, aspecte mai complexe, deoarece
calitatea apei necesită:

 Cunoştiinţe privind care din sutele de parametrii, merită a fi
monitorizaţi;

 Inţelegerea proceselor sinergice care apar atunci când mai
mulţi poluanţi interacţionează;



Monitoringul biologic utilizând insectele

 Avantaje

a. Mulţi taxoni diferă în ceea ce înseamnă sensibilitate faţă de
modificările care apar în mediu şi cerinţele de habitat;

b. Putem alege grupe funcţionale ca prădători de vârf sau
consumatori primari pentru monitorizare;

c. Etică “îndoielnică” – colectarea insectelor;

d. Populaţiile de insecte sunt foarte numeroase, colectarea lor
neafectând stabilitatea populaţiei;

e. Rol important în evaluarea calităţii apelor, bioacumulare;

f. Constatarea efectelor impactului asupra vieţii;



Insecte acvatice ca bioindicatori

1. Factori care influenţează distribuţia lor

o Concentraţia de O2;

o Temperatură;

o Tipul de sediment şi de substrat;

o Prezenţa poluanţiilor, metalelor grele.

2. Răspunsuri tipice ale comunităţilor de insecte în urma

impactelor;

a. Creşterea procentului de sedimente  creşterea abundenţei

relative a speciilor din familiile Caenidae (Ephemeroptere),

Hydropsychidae (Trichoptera)



Hydropsychidae



a. Când Oxigenul Dizolvat este redus, abundenţa

Chironomidaelor creşte;

b. Nimfele de plecoptere sunt în declin când

temperatura creşte;

c. Prezenţa pesticidelor determină o scădere a bogăţiei

în specii;

d. Dacă concentraţia nutrienţilor depăşeşte un anumit

prag, va favoriza expansiunea anumitor specii şi in

general declinul diveristăţii.



Insecte terestre ca bioindicatori

1. Indicatori de mediu

a. In mod tradiţional nevertebratele solului au fost utilizate ca şi
indicatori ai fertilităţii şi al nivelului poluării;

b. Recent, bioindicaţia este folosită în ecosisteme terestre în o
varietate de situaţii:

i. modificările pot fi atât de subtile încât interacţiunile dintre
componentele abiotice şi biotice nu pot fi direct măsurate;

ii. Uneori, comunitatea biotică continuă să se schimbe mult
timp după un impact, iar “urmele” fizice, chimice nu mai sunt
măsurabile;

iii. Biomonitoringul pentru a cuantifica efectele poluanţiilor
din mediu privind riscul de cancer este preferat în multe cazuri.

iv. Măsurătorile direct pot fi foarte costisitoare.



Indicatori ecologici

a. Mare majoritate a studiilor sunt concentrate pe specii

rare sau periclitate;

b. Este demonstrat, că aceste specii sunt reprezentative

pentru alţi taxoni;

Biston betularia

morpha carbonaria

morpha typica





Indicatori ai biodiversităţii

a. Estimarea biodiversității mult mai rapid şi

mai puţin costisitor decât studii exhaustive

de teren.

b. Cicindelinae şi Scarabaeidae (Coleoptera)

sunt utilizate ca indicatori regionali pentru

biodiversitate, datorită taxonomiei stabile,

biologiei cunoscute, fiind uşor de colectat

şi fiind larg răspândite.



pajişte cu valoare naturală ridicată
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Rolul factorilor abiogeni

asupra insectelor
Curs 5



Aspecte introductive

 insectele - grup dominant de organisme in
aproapte toate biotopurile (terestre, ape
dulci, marine, tundră, deşert etc.).

 prezintă distribuţii dictate de toleranţa la
anumiţi factori de mediu;



 morfologic, fiziologic, comportamental,

insectele reflectă caracteristicile condiţiilor de

mediu în care apar.

 variaţiile condiţiilor de mediu impun

flexibilitatea trăsăturilor fiziologice şi

comportamentale.



Distribuţia biomilor



• Combinaţiile dintre temperatură şi precipitaţii determină

ansamblul speciilor capabile să supravieţuiască şi să

definească trăsăturile tipului de biotop (habitat).



Variaţii ale mediului

 Ecositemele din zona temperată sunt
caracterizate de sezonalitate: ierni reci şi veri

călduroase; sezonalitate distinctă a
precipitațiilor;

 Habitatele acvatice prezintă variaţii ale

nivelului apei, precipitaţii şi evaporaţie,

determinând o anumită stratificare termică şi

chimică a sistemelor lotice.



 Dintre factorii abiogeni cei mai

importanţi fac parte: lumina,

temperatura, umiditatea, curenţii
aerieni, solul.



Temperatura

 Insectele – poikiloterme, activitatea
vitală se desfăşoară între 5-40°C;

 Zona biologică

 Temp. corpului în stare de repaus=temp.
mediului; determinantă pentru intreaga
activitate metabolică a insectei.

 Zona optimă – 20-30 °C;

 Influenţă asupra duratei de dezvoltare a
stadiilor postembrionare: temp.~temp.
optimă  durata de dezvoltare este mai
scurtă şi invers.





Combaterea biologică

Stadii larvare de 

Acanthoscelides obtectus -3 °C

Sitophilus granarius 55 °C



Valenţa ecologică

Stenoterme : Sitotroga cerealella

Euriterme: Plussia gamma

Termitele



Plecopterele – stenoterme (reci) – zone 

temperate şi reci

Termitele – sternoterme (calde) – zone 

tropicale şi subtropicale



Umiditatea

 Optimul: 45-85%, peste aceste limte,

activităţile vitale ale insectelor sunt

încetinite sau oprite.

 Uscăciunea verilor secetoase distruge

ouăle de la:

Mayetiola destructor Ostrinia nubilalis.



 Larve de elateride, scarbeide – puternic influenţate.

 Scăderea bruscă a umidităţii aerului din sol determină

intrarea în diapauză a multor specii de insecte.



Lumina

 Acţionează asupra:

 metabolismului – dezvoltarea insectelor;

 Organelor fotoreceptoare;

 Colorit

Adaptări la viaţa activă ziua: himenoptere, o

parte din coleoptere, majoritatea dipterelor;

Nocturne: lepidoptere nocturne,

dermaptere, thysanure, blattidele.



Fototropismul

 Variază după specie, sau în cadrul aceleiaşi specii

după vârstă;

 Larvele de Rhyacophila – pozitiv fototrope

 Stadiile înaintate – negativ fototrope



Corelaţie puternică între L, T şi U.

temp. prea ridicată şi 

umedă – produce 

pigmenţi melanici-

întunecând culoarea.

Pigmenţii melanici 

formează un strat 

protector in calea U.V

Urania sp.



Solul

 După natura solului:

 Psamofile, preferă locuri nisipoase (apide, formicide etc.)

 Halofile (soluri sărăturate, coleoptere precum Cicindella sp)

 Petrofile (soluri stâncoase)



Rolul solului

 Unele insecte îşi desfăşoara întreaga
viaţă sau o parte a ciclului de
dezvoltare în sol (elateride, scarabeide,
noctuide);

 Altele s-au adaptat la o anumită
structură, compoziţie a solului.



Locusta migratoria –

grinduiri nisipoase

Phylloxera –

Soluri luto-argiloase

Gryllotalpa – soluri umede şi calde



 Insectele care preferă mediile acvatice sau
mediul edafic pot fi protejate de schimbări
mari în temperaturi şi umiditate relativă;

 Diapauza - mecanism fiziologic pentru
supravieţuirea în sezoanele neprielnice, de
obicei intr-un stadiu rezistent ex. pupă.



 Multe insecte sunt sensibile la modifcări în

temperatură, umiditate relaţionate cu

evenimente care se desfăşoară la scară

mondială; ex. El Ninõ

Zhou et al., (2002) a raportat o creştere foarte mare a unor

populaţii de diptere, asocitate cu umiditate din Peru (după El

Ninõ), dublându-se numărul îmbolnăvirilor in rândul populaţiei

umane.



Termoreglarea

 Insectele prezintă o plasticitate mare a

valenţei ecologice, in ceea ce priveşte
temperatura: -40-50°C - +50°C;

 Se poate obţine şi comportamental, prin

activităţi precum bataia aripilor sau

flexarea abdomenului, zbor sau

construcţia unor “adăposturi” pentru

captarea sau evitarea căldurii.



Adăpost – Malacosoma sp



Manica rubida – zborul nupţial (Depa, 2006)



 Insectele - capacitate considerabilă pentru

a scăpa de condiţii neprielnice şi a găsi

condiţii optime de temperatura, umiditate

şi gradient chimic in diverse habitate.

 Dispersia - o adaptare care minimizează

riscul ca intreaga populaţie să fie distrusă

de perturbări sau de epuizarea resurselor şi

maximizează şansa găsiri unor surse trofice
noi şi creșterea heterogenității genetice.




