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DIPLOPODE  DIN  DELTA  DUN�RII (NOTA 2-a) 
 

DES DIPLOPODES DU DELTA DU DANUBE (NOTE 2) 
 

 TRAIAN CEUCA, DELIA CEUCA 
 
 
 Résumé 
Au fin d’une analyse metté sur le matériel présenté, dans cette note, résulte qu’ici ont été réncontrées quelques 

raretés de la faune des diplopodes du notre pays. (Brachiulus bagnali, Leptoiulus minutus, Megaphyllum kievensis). La 
plus repandue espèce étant Megaphylum unilineatum suffi frequante dans le pays. Les autres espèces, étants au plus ou 
au moins frequantes, dans la faune de notre pays. Des investigations  ultérieurs on peut compléteer cette liste 
d’espèces.  
 

Cuvinte cheie: diplopode, Delta Dun�rii  
Mots clef: diplopodes,  Delta du Danube 

  
INTRODUCERE 

 
În cercet�rile care s-au f�cut între anii 1991-1994, în cadrul ac�iunii ,,Rezerva�ia biosferei Delta Dun�rii’’, au 

fost colectate �i specii de diplopode, care dup� cum se �tie, sunt legate mai cu seam�, de detritusul rezultat în urma 
descompunerii frunzarului din p�durile de foioase.  
 

REZULTATE �I DISCU�II 
 

 Din materialul colectat, în acest interval de timp, au fost determnate urm�toarele 12 specii de diplopode, dintre 
care 6, (cele notate cu *), au mai fost men�ionate în lucrarea ,,Diplopodele din Delta Dunarii’’, iar alte 6, sunt semnalate 
pentru prima dat�, în acest teritoriu.   
 

Subcls. Penicillata 
Ord. Polyxenida 

* Polyxenus lagurus (LINNAEUS,1758). A fost colectat 1 mascul de la Maliuc, în 18-05-1991. 
 

Scl. Helmintomorpha 
Ord. Polydesmida 

Polydesmus complanatus (LINNAEUS, 1761). Este una din speciile cele mai r�spândite ale genului, cuprinzând 
întreaga Europ� central� �i de r�s�rit. Prefer� p�durile de foioase dar poate fi întâlnit� �i în cele de conifere. A fost 
colectat 1 mascul din p�durea Babadag. Specia a mai fost semnalat� în România de T.  CEUCA et al. (1997).  

*Polydesmus denticulatus KOCH, 1874. Au fost colecta�i 3 masculi �i 1 femel� din p�durea Caraorman, în 15-
05-1992; 1 mascul �i 1 juvenil din p�durea Letea în 19-08-1993; 1 mascul,  7 femele �i 9 juvenili de la Periprava în 21-
08-1993. 

Polydesmus subscabratus renschi (SCHUBART, 1934). Este o subspecie care poate fi întâlnit�, numai în 
p�durile de foioase situate la altitudini joase. Se cunoa�te numai din Bulgaria �i de la noi. Au fost colecta�i 1 mascul �i 1 
femel� din p�durea 6 Martie, în 10-05-1992. Date referitoare la aceast� subspecie, se afl� în lucrarea lui T. CEUCA  
(1996). 
 

Ord. Iulida 
 Allajulus boleti  KOCH. 1847. Este una din speciile cele mai frecvente din �ara noastr�, ce poate fi întâlnit� 

pretutindeni. Specie central-european�  ce ajunge pân� în Ucraina. Au fost colecta�i 4 masculi �i 3 femele din p�durea 
Babadag, în 12-05-1992; 1 mascul �i 1 femel� din p�durea 6 Martie în 10-05-1992. Specia mai este men�ionat� de 
CEUCA et al. (1997). 

Allajulus arborum (VERHOEFF, 1928). Este un element central-european, rar în fauna ��rii noaste. Au fost 
colecta�i 1 mascul �i 1 femel�, din p�durea Caraorman în 13-05-1991. 

 Iulus terrestris PORRAT,1889. Specie ce prefer� frunzarul p�durilor de foioase, care nu urc� prea sus; la 
margini, sub trunchiuri c�zute sau chiar sub pietre. Este o specie mai pu�in frecvent�, pe cât s-ar crede. Mult� vreme, 
aproape orice Iulus negru eraconsiderat ca terrestris. Se cunoa�tedin Europa central�, din sudul Suediei pân� în Serbia �i 
bineîn�eles, la noi. Au fost colecta�i 2 masculi din p�durea Babadag în 12-05-1992; 1 mascul din p�durea Letea în 19-
05-1993; 4 masculi �i 4 femele din p�durea Caraorman în 15-05-1992; 1 mascul �i 1 juvenil de la Sfântu-Gheorghe în 1-
06-1994. Date faunistice referitoare la aceast� specie se reg�sesc în lucraea lui T. CEUCA (1974).   
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 *Leptoiulus minutus (PORAT, 1889). Este o specie central-european�, rar� la noi. Au fost colecta�i 5 masculi �i 
2 femele de la Maliuc în 19-05-1991; 1 mascul �i 2 femele de la Maliuc în 19-05-1991; 1 mascul �i 2 femele din 
p�durea Caraorman, în 10-05-1992. 

*Brachyiulus bagnali (BROLEMAN, 1924). Este o specie central-european�, foarte rar� la noi, Delta fiind cea 
de-a doua sta�iune din �ar�. Au fost colecta�i 3 masculi la Enisala �i 3 femele de la Maliuc în 8-05-1992. 

*Megaphyllum unilineatum (KOCH, 1838). Specie central-european�, destul de frecvent� la noi, fiind specia de 
diplopode cea mai r�spândit� îm Delt�. Au fost colecta�i, 1 mascul la Enisala, în 8-05-1992; 10 masculi �i 35 juvenili 
din p�durea Caraorman, în 13-05-1991;  3 femele de la Agighiol în 12-06-1993;  9 masculi, 3 femele �i 22 juvenili, din 
p�durea Maliuc în 18-05-1991;  21 femele,  21 masculi, 23 femele �i 12 juvenili de la Peritea�ca, în 1-06-1994;  2 
masculi, 6 femele, din p�durea Letea în 17-06-1993; Sfântu-Gheorghe 23 masculi, 17 femele �i 10 juvenili, în 28-05-
1994.  

Megaphyllum kievensis (LOHMANDER, 1928). Este o specie c�reia nu-i prea place frunzarul p�durilor, 
preferând crânguri cu pietre sau spa�iile de sub c�r�mizile de lâng� ziduri vechi sau chiar pietre izolate din spa�ii 
deschise. Au fost colecta�i 9 masculi. 

 Omatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758). Este o specie european� ce se întinde din Spania pân� în sudul 
Uralilor. La noi este relativ  frecvent�, în Delt� fiind rar�. A fost colectat 1 mascul din p�durea 6 Martie, în 10-05-1992.  

 
CALCUL  STATISTIC 

 
Abunden�a speciilor de Diplopode din Delta Dun�rii  

 
Megaphyllum unilineatum = 74,46 % 
Megaphyllum kievense = 4,96 % 
Leptoiulus minutus = 3,54 % 
Brachiulus bagnali = 2,12 % 
Allajulus arborum = 0,70 % 
Polyxenus lagurus = 0,35 % 
Omatoiulus sabulosus = 0,35 % 
Polydesmus denticulatus = 7,80 % 
Iulus terrestris = 4,96 % 
Allajulus boleti = 3,19 % 
Polydesmus suscabratus rentschi = 0,70 % 
Polydesmus complanatus = 0,35 % 

Abunden�a relativ� este exprimarea procentual� a particip�rii fiec�rei specii în biocenoza respectiv� 
                    A=  n  x  100 
                           N 
N = nr.total de indivizi ai tuturor speciilor din probele luate 
n  = nr. indivizilor sp. A din probele luate 
 
 

Abundenta speciilor de diplopode din Delta Dunarii

Megaphyllum unilineatum Megaphyllum kievensis Leptoiulus minutus
Brachiulus bagnali Allajulus arborum Polyxenus lagurus
Omatoiouls sabulosus Polydesmus denticulatus Iulus terrestris
Allajulus boleti Polydesmus subscabratus rentschi Polydesmus complanatus
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Frecven�a speciilor de Diplopode din Delta Dun�rii 

 
Megaphyllum unilineatum =0,72% 
Iulus terrestris = 0,36 % 
Polydesmus denticulatus = 0,27 % 
Leptoiulus minutus = 0,18 % 
Allajulus boleti = 0,18 % 
Omatoiulus sabulosus = 0,09 % 
Megaphyllum kievensis = 0,09 % 
Allajulus arborum = 0,09 % 
Polydesmus subscabratus rentschi = 0,09 % 
Polydesmus complanatus = 0,09 % 
Polyxenus lagurus = 0,09 % 
Brachiulus bagnali = 0,09 % 

 
Frecven�a reprezint� procentul de probe în care apare o specie, raportat la num�rul total de probe. 

                         F = p 
                                P 
P = nr. total de probe din biocenozele respective 
p =  nr. de probe in care specia A apare 
 
 

F recv enta  sp ec iilor  d e  d ip lop od e  d in  D elta  D u n arii

M e g a p hylu m  u n ilin ea tu m I u lu s te r re st r is

Po lyd e sm u s d e nt ic u la tu s L e p to iu lu s m in u tus

A lla julu s bo le t i O m a to iu lu s sa b ulo su s

M e g a p hyllum  kiev e nsis A lla ju liu s a rbo r u m

Po lyd e sm u s su bs ca b ra tu s r e ntsc h i P o lyd e sm us  c o m pla na tu s

Po lyx e nu s la gu ru s B r a c hiu lu s b a gn a li
 

 
Constan�a speciilor de Diplopode din Delta Dun�rii

 
 
 
 
 
Megaphyllm unilineatum = 0,72% 
Iulus terrestris = 0,36 % 
Polydesmus denticulatus = 0,27 % 
Leptoiulus minutus = 0,18 % 
Allajulus boleti = 0,18 % 
Brachiulus bagnali = 0,09 % 
Omatoiulus sabulosus = 0,09 % 
Megaphyllum kievensis = 0,09 % 
Allajulus arborum = 0,09 % 
Polydesmus subscabratus rentschi = 0,09 % 
Polydesmus complanatus = 0,09 % 
Polyxenus lagurus = 0,09 % 
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Constanta speciilor de diplopode din Delta Dunarii

0 0,2 0,4 0,6 0,8

1

Brachiulus bagnali

Polyxenus lagurus

Polydesmus complanatus

Polydesmus subscabratus
rentschi
Allajulus arborum

Megaphyllum kievensis

Omatoiuls sabulosus

Allajulus boleti

Leptoiulus minutus

Polydesmus denticulatus

Iulus terrestris

Megaphyllum unilineatum

 

Constan�a se exprim� prin valorile frecven�ei 
C< 25% - specii accidentale 
C< 25,1 – 50% - specii accesorii 
C< 50,1 – 75% - specii constante 
C< 75% - 100% - specii euconstante 

 
Dominan�a speciilor de Diplopode din Delta Dun�rii 

 
Dominan�a Specia % 

Eudominante Megaphyllum unilineatum 74,4 
Dominante Polydesmus denticulatus 7,80 
 Iulus terrestris 4,96 
 Megaphyllum kievensis 4,96 
 Leptoiulus minutus 3,54 
 Allajulus boleti 3,19 
 Brachiulus bagnali 2,12 
Subdominante  - 
Recedente Allajulus arborum 0,70 
 Polydesmus subscabratus rentschi 0,70 
 Polydesmus complanatus 0,35 
 Polyxenus lagurus 0,35 
 Omatoiulus sabulosus 0,35 
Subrecedent  - 

 
Dominan�a se exprim� prin valorile abunden�ei relative 

D < 0,1 % -  specii subrecedente 
D  = 0,1 % - specii recedente 
D  = 1-1,5 – specii subdominante 
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D  = 5,1 – 10% - specii dominante 
D  > 10% - specii eudominante 
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