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Abstract 
This paper analyses the spatial and vertical distribution of chilopoda and diplopoda 

species from two deciduous forests in Teleorman county. 
During the two years of study (2006, 2007) chilopoda and diplopoda populations are 

caracterised by negative binomial distribution where the  variance is in  invese ratio to average. 
Vertical distribution was observed on the depth levels and it was found that the most 

populated soil horizons are between 0 - 10 cm, litter, 10 - 20 cm and the least populated soil 
horizon was between 20 - 30 cm. 
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INTRODUCERE 
 

Chilopodele şi diplopodele, din punct de vedere sistematic, fac parte alături de simfile şi 
pauropode din grupul Myriapoda. 

Studiile ecologice cu privire la structura şi dinamica populaţiilor naturale trebuie să aibă 
în vedere şi modul de distribuţie spaţială a indivizilor. 

În ecosistemele naturale indivizii se încadrează în următoarele tipuri de distribuţie 
spaţială: întâmplătoare, uniformă sau grupată. Complexitatea relaţiilor intraspecifice, 
interspecifice şi influenţa factorilor abiotici, determină în majoritatea cazurilor o distribuţie 
grupată, distribuţie menţionată în literatura de specialitate şi în cazul miriapodelor. 

Distribuţia pe verticală a chilopodelor şi diplopodelor este influenţată de cerinţele 
biologice ale acestora, dar şi de condiţiile de mediu existente în habitatul respectiv. Acestea sunt 
organisme lucifuge şi preferă locuri cu umiditate relativ ridicată în funcţie de grupul din care fac 
parte. 

 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL SI METODĂ 

 
Materialul a fost colectat din două păduri de foioase, situate în judeţul Teleorman: 

pădurea Troianu şi pădurea Vedea. 
Determinarea tipului de distribuţie spaţială se face prin analiza statistică a datelor obţinute 

din analiza unităţilor de probă prin utilizarea unor indici (media, varianţa). Raportul dintre 
valorile varianţelor şi ale mediei aritmetice demonstrează tipul  
de distribuţie binomial negativă (S2 > X ) a organismelor, iar intensitatea acestui fenomen poate 
fi demonstrată cu ajutorul indicelui Morista. 

Ţinîndu-se seama de eşantioanele cu valoare zero se măsoară gradul de dispersie.  
La populaţiile caracterizate printr-o distribuţie binomial negativă, varianţa, variază invers 

proporţional faţă de medie şi are valori supraunitatre (S2 / X >1), ceea ce indică o distribuţie 
grupată a populaţiilor. 

 Pentru a urmări distribuţia pe verticală a chilopodelor şi diplopodelor din cele două zone 
cercetate, fiecare unitate de probă am triat-o separat pe nivele de adâncime, cu ajutorul aparatului 
de tip Berlese-Tullgren, după cum urmează: litieră şi sol, orizonturile 0 - 10 cm, 10 - 20 cm şi 20 
- 30 cm. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Speciile de chilopode identificate în anul 2006 în pădurea Troianu, au manifestat 
distribuţie de tip binomial negativă în proporţie de 78%, pentru ca în anul următor, 74,5% să 
prezinte o distribuţie de tip grupat.  

În pădurea Vedea, chilopodele identificate în anul 2006 au deţinut o distribuţie de tip 
binomial negativă în proporţie de 81,2%, iar în anul 2007 să aibă o distribuţie grupată  în 
proporţie de 85,5%. 

Diplopodele din pădurea Troianu au prezentat distribuţie binomial negativă, în anul I de 
studiu, în proprţie de 81%, pentru ca în anul II de studiu, 80,3% să deţină o distribuţie de tip 
grupat. 

În pădurea Vedea, diplopodele, au prezentat distribuţie binomial negativă, în anul I de 
studiu, în proproţie de 84%, pentru ca în anul II de studiu, 82,7% să deţină o distribuţie de tip 
grupat. 

Distribuţia pe verticală a chilopodelor şi diplopodelor este influenţată de cerinţele 
biologice ale acestora, dar şi de condiţiile de mediu existente în habitatul respectiv. Acestea sunt 
organisme lucifuge şi preferă locuri cu umiditate relativ ridicată în funcţie de grupul  din care fac 
parte.  



 
 
Graficul din figura 1 prezintă abundenţa relativă a chilopodelor, iar figura 2 prezintă 

abundenţa relativă a diplopodelor din cele două ecosisteme forestiere studiate. 
Cu privire la cele două clase de miriapode, se constată că cele mai populate straturi sunt 

orizontul de sol cuprins între 0 - 10 cm, litiera, orizontul de sol între 10 - 20 cm, iar cel mai slab 
populat este orizontul de sol între 20 - 30 cm, cu diferenţele specifice fiecărei zone în parte.  

Astfel, în cazul chilopodelor din ambele păduri studiate, abundenţa relativă în straturile 
cele mai populate este cuprinsă între 74,3% - 75,4% şi 17,4% - 18,5%, iar în ultimul strat cel mai 
slab populat acesta este de 1,3% - 1,4%. 

În cazul diplopodelor, abundenţa relativă în cele două straturi are valori între 12,9% - 
16,3% şi 81,6% - 83,8%, iar cel mai slab populat este şi în această situaţie tot stratul de sol 
cuprins între 20 - 30 cm, cu o abundenţă de 0,5% - 1,2%. 
 
 
Fig. 1. Distribuţia în abundenţă (%) pe nivele de adâncime a chilopodelor şi diplopodelor  
din cele două ecosisteme forestiere studiate 
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Fig. 2. Distribuţia în abundenţă (%) pe nivele de adâncime a chilopodelor şi diplopodelor 
din cele două ecosisteme forestiere studiate 
 

 

 
 
CONCLUZII 

 
Distribuţia în spaţiu a populaţiilor de miriapode se încadrează în modelul distribuţiei binomial 

negative. Proporţia în care speciile de chilopode şi diplopode au manifestat o astfel de distribuţie 

este diferită de la o zonă cercetată la alta şi chiar de la un an de studiu la altul. 

Distribuţia pe verticală a populaţiilor de miriapode este asemănătoare în ambele arii cercetate. 

Astfel, chilopodele şi diplopodele populează mai mult litiera şi orizonturile de sol între  0 - 10 

cm, 10 - 20 cm, iar cel mai slab populat este orizontul de sol între 20 - 30 cm. 

În cazul chilopodelor, se înregistrează abundenţe relative în aceste straturi, cuprinse între 

17,4% - 75,4% în straturile cele mai populate şi 1,3% - 1,4% în stratul slab populat. 

În cazul dilopodelor, se înregistrează abundenţe relative în aceste straturi, cuprinse între 

12,9% - 83,8%,  în straturile cele mai populate şi 0,5% - 1,2% în stratul slab populat. 
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