
BIHAREAN BIOLOGIST 2008 - SUPPLEMENT 

 
 

FLORA ŞI FAUNA 
REZERVAŢIEI NATURALE 

„RÂUL TUR” 
 

THE FLORA AND FAUNA OF 
THE TUR RIVER NATURAL 

RESERVE 
 

Redactori / Editors: 
SIKE Tamás, MÁRK NAGY János 

 
 
 

Linguistically supervised by: SZODORAY - PARÁDI Abigél, 
ASZTALOS Ciprian, POPDAN Brăduţ, FETYKÓ Kinga 

 
 
 
 
 

          University of Oradea Publishing House 
      -2008- 

 



 

 

 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
 

SIKE TAMÁS 
        Flora şi fauna rezervaţiei naturale "Râul tur" = The 
flora and fauna of the Tur River natural reserve : 
Biharean Biologist 2008, supplement / Sike Tamás, Márk-
Nagy János. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008 
        Bibliogr. 
        ISBN 978-973-759-528-7 
 
I. Márk-Nagy János 
 
581.9(498)"Râul tur" 

 
 
 

TEHNOREDACTARE: Sike Tamás 
 

TIRAJ: 200 ex. 
 

ISBN 978-973-759-528-7 
 

 
 

Biharean Biologist 
ISSN: 1843-5637 

 
University of Oradea, Faculty of Sciences, Department of Biology 

 
Journal Editors: Marius I. Groza &  Noemi (Szeibel) Balint  

Journal Associate Editors: Sara Ferenti, Anamaria David, Anamaria Toth  &   Nicoleta R. Radu 
Journal Reviewers:  Sabin Burcă (Oradea, Romania), Cristian Blidar (Oradea, Romania),  

Severus D. Covaciu-Marcov (Oradea, Romania), Diana Cupsa (Oradea, Romania),  
Carmen Gache (Iassy, Romania), Iordache Ion (Iassy, Romania), Ilie Telcean (Oradea, Romania), 

Nicolae Tomescu (Cluj-Napoca, Romania) 
 
 



 

51 

DATE PRELIMINARE PRIVIND FAUNA DE ODONATE (INSECTA: 
ODONATA) DE PE BRAŢELE MOARTE ALE RÂULUI TUR 

 
SZÁLLASSY Noémi 

Universitatea Babeş-Bolyai, Fac. de Biologie şi Geologie 
 
 
Rezumat: Articolul prezintă rezultatele faunistice odonatologice al studiului efectuat pe 
braţele moarte ale râului Tur. Pe baza colectării şi a observaţiilor făcute am identificat 
18 specii (8 Zygoptera, 10 Anisoptera), dintre care 11 sunt foarte frecvente, 4 specii 
sunt mai puţin frecvente şi 3 specii rare. Supravieţuirea acestor specii este periclitată de 
poluarea apei, de desecarea habitatelor în care aceste animale îşi depun ouăle şi de 
drenare. 
 
Summary. Preliminary data on the Odonata fauna of the backwaters of River 
Tur.  The paper presents faunistical results based on collection and observations of 
adults in odonatological studies carried out in the backwaters of River Tur. By this 
study 18 species (8 Zygoptera, 10 Anisoptera) were found to occur in the area, out of 
which 11 are very frecvent, 4 from the less frequent and 3 from the rare class of 
country-wide occurence frequency. The main threats to survival of these species are 
polution, dredging, drying-out of the habitats. 

 
 

Introducere 
 
În vara anului 2005 am făcut cercetări preliminare asupra faunei de odonate de pe 

malul braţelor moarte ale răului Tur ca parte integrantă a evaluării entomofaunei din 
aceste locuri. Am constatat că există foarte puţine date bibliografice referitoare la 
fauna de odonate a regiunii, fapt pentru care este neapărat necesar o cercetare detaliată 
observativă şi de colectare a odonatelor. În această lucrare prezentăm datele faunistice 
ale odonatelor colectate şi observate în aceste regiuni ale râului Tur. 

 
 

Metode 
 
Colectarea odonatelor s-a făcut cu ajutorul filetării entomologice. După capturare, 

insectele au fost introduse în sticluţe cu alcool de concentraţie 70%. Pe baza 
experienţelor noastre anterioare putem afirma că la determinarea faunei de odonate ale 
unui habitat trebuie utilizate şi datele observative, nu numai cele ale specimenelor 
capturate (Dévai şi Miskolczi 1987). Din această cauză am utilizat şi datele speciilor 
observate, care au putut fi uşor determinate, dar care nu au fost colectate pe teren. 
Dacă a fost necesar pentru identificarea speciilor am utilizat şi un binoclu de 8×40. 

Odonatele colectate au fost determinate cu ajutorul determinatoarelor Askew 
(1988), Bellmann (1987), d'Aguilar et al. (1986), Steimann (1984).   
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Rezultate faunistice 
 
Am identificat în total un număr de 18 specii de odonate, în cele de mai jos sunt 

prezentate datele speciilor colectate: 
 
Fam. Platycnemididae ♂ ♀ 

1. Platycnemis pennipes pennipes (PALLAS, 1771) 3 1 
Fam. Coenagrionidae   
2. Coenagrion puella puella (LINNÉ, 1758) 4 1 
3. Coenagrion pulchellum interruptum (CHARPENTIER, 1825) 3 2 
4. Erythromma najas najas (HANSEMANN, 1823) 1 – 
5. Ischnura elegans pontica SCHMIDT, 1938 5 – 

Fam. Lestidae   
6. Lestes dryas KIRBY, 1890 7 2 
7. Lestes sponsa sponsa (HANSEMANN, 1823) 2 1 

Fam. Agrionidae (Calopterygidae)   
8. Calopteryx splendens splendens  (HARRIS, 1782) 4 – 

Fam. Aeshnidae   
9. Aeshna affinis VAN DER LINDEN, 1820 2 1 
10. Anax imperator imperator LEACH, 1815 3 – 

Fam. Corduliidae   
11.Somatochlora metallica metallica (VAN DER LINDEN, 1825) 2 – 

Fam. Libellulidae 3 2 
12. Libellula depressa LINNÉ, 1758 3 2 
13. Libellula fulva fulva MÜLLER , 1764 4 2 
14. Orthetrum albistyllum albistyllum (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1848) 2 1 
15. Crocothemis servilia servilia (DRURY, 1770) 3 – 
16. Sympetrum fonscolombii (SÉLYS-LONGCHAMPS, 1840) 3 2 
17. Sympetrum sanguineum sanguineum (MÜLLER, 1764) 2 – 
18. Sympetrum vulgatum vulgatum LINNÉ, 1758 3 2 

 
Pe baza lucrării lui Dévai şi Miskolczi (1987) speciile mai sus amintite pot fi 

încadrate în următoarele categorii: 
specii comune: P. pennipes,  C. puella, C. pulchellum, I. elegans, L. dryas, L. sponsa, C. 
splendens, A. affinis, L. depressa, S. sanguineum, S. vulgatum 
specii relativ frecvente: E. najas, A. imperator, O. albistyllum, C. servilia 
specii rare: L. fulva, S. metallica, S. fonscolombii 

Tot pe baza lucrării mai sus amintite putem afirma că unele dintre specii pot fi 
întâlnite mai frecvent pe malul apelor stătătoare (C. pulchellum, E. najas, L. dryas, L. 
sponsa, A. affinis, A. imperator, O. albystillum, C. servilia, S. fonscolombii, S. vulgatum), altele 
se întâlnesc în special în apele curgătoare (C. splendens, P. pennipes). 

În continuare vom prezenta câteva aspecte ecologice ale speciilor amintite. 
Platycnemis pennipes: favorizează apele lent curgătoare, porţiunile neumbrite ale 

râurilor şi  pârâurilor cu vegetaţie emergentă. Dacă condiţiile de vegetaţie sunt 
favorabile, specia poate fi prezentă în număr mare. Este vulnerabilă poluării şi în 
special distrugerii fizice ale habitatelor de pe malurile apelor. 
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Coenagrion puella: este larg răspândită în diferite tipuri de habitate acvatice, preferă în 
special micile suprafeţe umbrite de vegetaţie emergentă. Poate fi întâlnită în ape 
eutrofice, dar este sensibilă la poluare.  

Coenagrion pulchellum: preferă apele stătătoare sau foarte lent curgătoare, zboară în 
special printre plantele de pe malul apelor. 

Erythromma najas: preferă habitatele bogate în plante ca: Nuphar lutea, Nymphea alba, 
Potamogeton natans. Creşterea vitezei apei, care duce la reducerea răspândirii plantelor 
natante poate avea un impact negativ asupra speciei. 

Ischnura elegans: este o specie colonizatoare a noilor suprafeţe acvatice, tolerantă faţă 
de poluare, o specie ubicvistă şi foarte adaptabilă. 

Lestes dryas: are o largă răspândire în diferite habitate acvatice, adeseori o întâlnim în 
ape care seacă în timpul verii. Ouăle sunt depuse în tulpinile plantelor de pe malul 
apelor. Preferă habitatele mocirloase periclitate de poluare, de eutrofizare şi de 
dispariţia vegetaţiei datorită păşunatului. 

Lestes sponsa: este prezentă în special pe malurile apelor stătătoare cu bogată 
vegetaţie emergentă, tăierea căreia poate duce la periclitarea speciei. 

Calopteryx splendens: preferă în special apele lent curgătoare, râurile şi canalele cu 
meandere şi suprafeţe de apă deschisă. Este foarte sensibilă la poluare, pentru 
depunerea ouălor are nevoie de  plante emergente sănătoase, femela îşi depune ouăle 
în tulpinile submerse sau emergente ale unor plante ca: Ranunculus, Sparganium, Sagitaria 
sagittifolia, Butomus umbellatus. 

Aeshna affinis: poate fi întâlnită pe malurile umbrite ale lacurilor şi canalelor, are un 
zbor foarte rapid şi este sensibilă la poluare. 

Anax imperator: poate fi local abundentă pe marginile apelor bogate în vegetaţie, 
inclusiv lacuri artificiale, canale şi diguri. Populaţiile locale pot fi eliminate prin 
distrugerea habitatelor, în special ale plantelor acvatice car servesc ca suport larvelor 
eclozante.   

Somatochlora metallica: preferă lacurile mezotrofice sau puţin acide umbrite de copaci. 
populaţiile pot fi afectate în special de drenaj şi de tăierea vegetaţiei de pe marginea 
apei, specifică habitatelor utilizate pentru pescuit.  

Libellula depressa: este o specie cu o răspândire largă, favorizează în special apele 
stătătoare mici, cu suprafeţe de apă deschisă, dar poate fi întâlnită şi în habitate 
semipoluate. Este mai puţin abundentă în lacurile aflate în ultima stagiune de 
succesiune, dar apariţia ei poate fi încurajată de eliminarea vegetaţiei de pe malul apei. 

Libellula fulva: preferă apele bogate în substanţe nutritive, cu vegetaţie emergentă şi 
arbuşti pe malul apei. În legătură cu această specie trebuie amintite câteva lucruri care 
îi periclitează existenţa: umbrirea habitatului ca urmare a creşterii necontrolate a 
copacilor de pe malul apei, temperatura ridicată a apei, dezoxigenarea ei, poluarea 
agricolă şi industrială a apei. 

Orthetrum albystillum: trăieşte pe malul iazurilor cu vegetaţie abundentă, poate fi 
colectată pe malurile acestora. 

Crocothemis servilia: este larg răspândită în diferite tipuri de apă stătătoare, inclusiv 
habitatele poluate moderat. 

Sympetrum fonscolombii: specie cu o largă răspândire, preferă în special apele 
stătătoare ale lacurilor, canalelor. Larvele se dezvoltă rapid printre plantele acvatice. 
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Sympetrum sanguineum: preferă suprafeţele de apă umbrite de vegetaţie ale lacurilor, 
canalelor şi ocazional poate fi întâlnită pe malul pârâurilor din interiorul pădurilor. 
Este vulnerabilă faţă de distrugerea excesivă a vegetaţiei emergente, faţă de secarea 
apei pe timpul verii. 

Sympetrum vulgatum: specia preferă diferite habitate cu apă stătătoare şi poate fi 
întâlnită la o altitudine de peste 2500 m. 

 
 

Concluzii 
 
În concluzie putem afirma că fauna de odonate de pe braţele moarte ale râului Tur 

este bogată în specii, am identificat trei specii rare, patru specii cu o răspândire relativ 
frecventă şi unsprezece specii frecvente. Pentru a avea însă o privire de ansamblu 
asupra faunei de odonate a regiunii este necesar ca activitatea de colectare să se extindă 
pe o întreagă perioadă de vegetaţie pentru a putea urmări schimbările fenologice ale 
faunei. O condiţie fundamentală pentru listarea speciilor de odonate este ca evaluarea 
să aibă loc în toate tipurile de biotop şi să fie luate în considerare datele provenite nu 
numai din colectarea insectelor, ci şi din observarea acestora în special în cazul 
speciilor bine zburătoare, cum ar fi Anisopterele. 

Luând în considerare faptul că speciile de odonate mai sus amintite preferă 
habitatele acvatice oligotrofice, pentru depunerea ouălor femelele au nevoie de 
vegetaţie emergentă sau submersă, larvele se dezvoltă în apă timp de mai mulţi ani în 
cazul unora dintre specii, ca metodă de conservare a faunei de odonate este 
recomandabil ca habitatele lor să rămână intacte, să nu fie poluate, vegetaţia să nu fie 
tăiată, mlaştinile să nu fie desecate, drenate, apa din braţele moarte ale râului să nu 
sufere o diferenţă de nivel accentuată. 
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