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Rezumat
In ultimii 35 de ani, arborii de salcâm din Europa au fost atacaţi de două noi molii

miniere din familia Gracillariidae (Parectopa robiniella Clemens - 1863 and Phyllonorycter
robiniella Clemens -1859), originare din America de Nord, din arealul natural al salcâmului.
Parectopa robiniella a fost semnalată pentru prima dată în Europa  în anul 1970,  în jurul aero-
portului internaţional din Milano iar Phyllonorycter robiniella în anul 1983, in Elveţia (Basel).
Cele două specii  s-au extins relativ repede cu cca. 100 km/an, ajungând în România  dupa cca.
18 ani  de la pătrunderea în Europa. În  România,  Parectopa robiniella a fost semnalată în
anul 1989 şi a infestat foarte puternic culturile de salcâm din întreaga ţara, pe alocuri pro-
ducând vătămări însemnate. Phyllonorycter robiniella, a fost semnalată în anul 2002 şi  a in-
festat slab culturile de salcâm din zona Calafat. 

Cuvinte cheie: salcâm, Gracillariidae, molii miniere, neobiota.

Abstract:
THE LEAF MINERS OF BLACK LOCUST 
In the last 35 years, the black locust trees in Europe have been invadated by two leaf

miner species from Gracillariidae family (Parectopa robiniella Clemens - 1863 and
Phyllonorycter robiniella Clemens -1859) originating from North America. Parectopa
robiniella came in Europe in 1970, in Italy and Phyllonorycter robiniella in 1983 in
Switzerland. The species recorded a spreading rate of about 100 km/year, both of them reach-
ing Romania after about 18 years  from their arrival  in Europe.  Parectopa robiniella has par-
ticularly infested Romanian forest cultures severely cousing important disturbances.

Keywords:: black locust, Gracillariidae, leaf miners, neobiota 
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1. INTRODUCERE

In România, primele culturi forestiere cu salcâm s-au realizat în anul 1852 la
Băileşti - Dolj după care, împăduririle cu salcâm au cunoscut o extindere nebănuită,
ajungându-se astăzi la cca. 250 mii ha. Majoritatea acestor culturi sunt grupate în trei
mari centre: sudul Olteniei, sudul Moldovei şi nord-vestul ţării, acolo unde există
întinse suprafeţe cu nisipuri continentale. Iniţial, aceste culturi au fost înfiinţate pentru
fixarea nisipurilor şi ameliorarea condiţiilor climatice extreme din aceste zone ale ţării.
Din păcate, datorită capacităţii de înmulţire şi uşurinţei culturii, această specie a fost
extinsă şi în fondul forestier în staţiuni favorabile altor specii autohtone, uneori cu con-
secinţe ecologice şi economice negative.

În general, culturile silvice cu salcâm înfiinţate de-a lungul celor 150 ani de la
introducerea speciei în România au vegetat bine, pe alocuri chiar luxuriant, nefiind
expuse unor factori biotici limitativi de tipul insectelor dăunătoare sau  diverşilor agenţi
patogeni.

În ultimii 15 ani însă, în aceste culturi forestiere a fost semnalată prezenţa unor
specii de molii miniere de origine nord americană care, ulterior, au produs înmulţiri în
masă pe suprafeţe întinse. Este vorba de două specii din familia Gracillaridae şi anume:
Parectopa robiniella Clemens - 1863 şi Phyllonorycter robiniella Clemens -1859 care
au ajuns şi în România, diferenţiat în timp, după cum au pătruns în Europa (Parectopa
robiniella -  1970 în Italia şi Phyllonorycter robiniella - 1983 în Elvetia). 

În lucrarea de faţă, ne-am propus să prezentăm sinteza cunoştinţelor cu privire
la răspândirea în Europa şi în ţara noastră a celor două specii considerate invazive, la
biologia lor şi la vătămările produse în culturile forestiere cu salcâm din România.

2. SEMNALAREA MOLIILOR MINIERE ÎN EUROPA ŞI ÎN 
ROMÂNIA

2.1. Semnalarea în Europa

Parectopa robiniella a fost semnalată pentru prima dată în anul 1970, în Italia
(Vidano şi Marletto, 1971), în culturile de salcâm din jurul aeroportului internaţional
din Milano (in legatură directă cu SUA), de unde s-a extins repede în ţările vecine (figu-
ra 1). Astfel, în anul 1971, urme ale atacului au fost găsite în Elveţia (Vidano şi
Sommatis, 1972), apoi în anii 1983, 1984 specia a fost citată în Iugoslavia şi Ungaria
(Maceljski şi Igrc, 1984), iar în anul 1986 în Franţa la graniţa cu Elveţia (Martinez,
1987). În anul 1987, în Slovacia, au fost găsite primele mine cu larve în interior
(Kulfan, 1989). În România, un atac puternic a fost semnalat în anul 1989, într-o pădure
de salcâm pe malul Dunării, la graniţa cu Iugoslavia (Neţoiu, 1990). 

Analele ICAS 49, 2006
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Phyllonorycter robiniella a fost semnalată pentru prima dată în Europa în sep-
tembrie 1983, lângă Basel, în Elveţia (figura 2). În anul următor, au fost găsite primele
mine la St. Louis (Franţa) la cca. 20 km de Basle iar apoi, specia s-a extins rapid,
ajungând ca, în anul 1989, să fie semnalată în Germania, Olanda, Austria, Italia
(Whitebread, 1990).

Neţiou şi Tomescu

Fig. 1 Semnalarea  speciei Parectopa robiniella în Europa

The recording of Parectopa robiniella in Europe    

Fig. 2 Semnalarea speciei Phyllonorycter robiniella în Europa

The recording of Phyllonorycter robiniella in Europe
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2.2. Semnalarea în România

Parectopa robiniella a fost semnalată în anul 1989, după urmele unui atac pu-
ternic din pădurea Crivina, situată la cca. 30 km sud-vest de Drobeta Tr. Severin, iar
ulterior, după adulţii obţinuţi în laborator. Determinarea speciei a fost făcută la Muzeul
Gr. Antipa cu ajutorul biologului Dorel Rusti. Molia s-a extins relativ rapid, ajungând
ca, în anul următor (1990), să cuprindă salcâmetele din ocoalele silvice Jiana, Vânju
Mare, Calafat, Poiana Mare şi Sadova. Extinderea în suprafaţă a continuat şi în anii
următori, cu cca. 100 km pe an, ajungând ca  în anul 1994, molia să infesteze foarte pu-
ternic salcâmetele din zona Buzăului şi Hanu Conachi (figura 3). În prezent P. robiniel-
la este răspândită  aproape în toată  ţara.

Phyllonorycter robiniella a fost semnalată la sfârşitul lunii august 2002 în
lăstărişurile de salcâm de pe malul stâng al Oltului (figura 4), în dreptul Staţiunii bal-
neoclimaterice Călimăneşti (Păuşa), după minele caracteristice produse de această
specie. La momentul depistării, insecta se afla în stadiul de larvă  în ultimele vârste, ast-
fel că a fost relativ uşor să se obţină numeroşi adulţi care, ulterior, au fost folosiţi la
determinarea speciei (Neţoiu 2003).

În anul 2003, Phyllonorycter robiniella a fost depistată în salcâmetele din
ocoalele silvice Calafat şi Poiana Mare cu infestări slabe şi cu tendinţa de a înlocui din
nişa ecologică respectivă cealaltă molie - Parectopa robiniella - a cărei densitate, la
acel moment, era foarte mică, comparativ cu densitatea din anii anteriori.

Analele ICAS 49, 2006

Fig. 3. Evoluţia infestărilor cu  Parectopa robiniella în România

The recording of Parectopa robiniella in Romania
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3. DESCRIEREA MOLIILOR MINIERE

3.1. Parectopa robiniella

Adul tu l  are anvergura aripilor de 7-8 mm iar în repaus are 4-5 mm (fig. 5).
Aripa anterioară este de culoare brun-închis, ornată pe marginea costală cu patru benzi

albe. Primele trei benzi sunt înclinate la cca 45
0
şi dirijate spre apex. A patra bandă este

înclinată în sens invers şi delimitează cu a treia o suprafaţă  triunghiulară, formată din
solzi bruni. Muchia posterioară a aripii este marcată de trei benzi albe, înclinate contra
apexului şi intercalate între primele trei benzi de pe marginea anterioară (Martinez,
1987). 

Neţiou şi Tomescu

 

Fig. 5  Fluture de Parectopa robiniella

The adults of Parectopa robiniella

Fig. 4. Evoluţia infestărilor cu Phyllonorycter robiniella în România

The recording of Phyllonorycter  robiniella in România
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Antenele sunt de culoare închisă şi lungi încât ating vârful aripilor. Scapusul
este acoperit cu solzi albi. Vertexul este brun-închis şi fruntea prevăzută cu un stuf de
solzi albicioşi.

Ou l este eliptic (0,35x 0,25 mm), incolor, slab strălucitor la lumina  soarelui.
Este depus izolat pe partea inferioară a foliolei, de regulă  lângă o nervură secundară şi
în apropiere de inserţia cu nervura principală. 

La rva  matură este de culoare galben-verzui, cu capul brun şi atinge lungimea
de 4,0 - 4,5 mm.

P u p a este de 3,0-3,5 mm lungime, la început verzuie apoi brună. Se dezvoltă
în interiorul unui cocon alb, des, ţesut de larvă pe un fragment de frunză din litiera de
fermentaţie. Exuvia pupală, după zborul adultului, rămâne prinsă în cocon pe cca. 1/3
din lungime. 

3.2. Phyllonorycter robiniella 

Adul tu l are anvergura aripilor de 5-6 mm iar în repaus are 3-4 mm (figura
6). Aripa anterioară este de culoare brun-oranj, cu nuanţe gri-pal spre zona costală iar
bazal cu mici pete albicioase înconjurate de solzi gri-deschis. În zona costală prezintă
patru strigule albe, primele două clar conturate, ultimele două cu contur slab ce se pierd
în gri-pal spre exterior. Muchia posterioară a aripii are trei strigule albicioase, uneori
greu de distins (Whitebread, 1990). Apical prezintă o pată negricioasă.

Aripa posterioară este de culoare gri-pal, îngustă, cu peri deşi de culoare brună. 
Antenele sunt brun-închise, spre vârf îngustate şi mai deschise la culoare. Pe

cap fluturele are un tuf de peri închişi la culoare sau brun-roşcaţi,  amestecat cu alb.
Ou l  este foarte mic (0,25-0,3 mm), greu de văzut cu ochiul liber, şi - de re-

gulă - este depus pe faţa inferioară a foliolelor, cât mai departe de o nervură secundară.
La rva  la maturitate are  3,5 - 4,0 mm şi este de culoare alb-gălbui, cu capul

brun.
P u p a de 3,0-3,5 mm este brun-gălbuie, cu învelişul aripilor şi al capului  mai

întunecat. Se dezvoltă în interiorul minei într-un cocon alb, ţesut des. Pupa părăseşte

Analele ICAS 49, 2006 

Fig. 6. Fluture de Phyllonorycter robiniella

The adults of Phyllonorycter robiniella
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complet coconul iar fluturele produce o fisură în epiderma inferioară, ieşind din mină. 

4. MODUL DE VIAŢĂ AL  MOLIILOR MINIERE

4.1. Parectopa robiniella

In sudul ţării, molia a dezvoltat trei generaţii pe an şi anume (Neţoiu 1994):
generaţia I - din ultimele zile ale lunii mai, când s-au observat primele depuneri de ouă,
şi până la sfârşitul lunii iulie; generaţia II-a - din prima decadă a lunii iulie şi până la
sfârşitul lunii august, început de septembrie; generaţia  III-a - din ultima decadă  a lunii
august şi până în ultima decadă a lunii iunie a anului următor (Figura 7).

Depunerea ouălor începe cu 1-2 zile după ieşirea fluturilor şi are loc pe dosul
frunzelor fragede. Larvele, în primele vârste, pot fi găsite pe dosul foliolelor, la început,
în mine de tip ophionom, apoi, în mine triunghiulare, mici, situate la inserţia unei
nervuri secundare cu nervura principală. La sfârşitul vârstei a II-a, larva pătrunde pe
deasupra nervurii principale sub epiderma superioară a foliolelor unde produce o mină
de tip stigmatonom, care, în ultimele vârste, se extinde digitiform. Larva consumă
întreg mezofilul frunzei, între cele două epiderme rămânând doar reţeua de vase, care,
în scurt timp, se brunifică. Încă din mina triunghiulară, larva face o crăpătură în epi-
derma inferioară, pe unde înlătură succesiv excrementele în aşa fel că mina de pe faţa
superioară rămâne în permanenţă curată. La maturitate, larva iese prin acea crăpătură,
ţese un fir fin de mătase, pe care coboară în stratul superficial al litierei de fermentaţie.

Neţiou şi Tomescu

Fig. 7. Fenograma moliei  miniere a salcâmului Parectopa robiniella.

Life cycle of Parectopa robiniella
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Aici pliază un fragment de frunză uscată, ţese un cocon alb în care iernează şi în care,
primăvara, are loc transformarea treptată spre pupă.

Zborul fluturilor are loc spre seară între orele 18-21, când se pot observa pe
frunze. Ziua, pe caniculă, stau pe dosul frunzelor de umbră iar noaptea chiar şi în iarbă,
la adăpost de vânt. Împerecherea are loc tot seara pe dosul frunzelor.

4.2. Phyllonorycter robiniella

În Europa specia  este bivoltină (Csoka, 1999), însă, din observaţiile noastre
incomplete, ar putea dezvolta şi o a treia generaţie în unii ani cu toamnă lungă (Neţoiu,
2003). 

Adulţii zboară în iunie, iulie-august şi posibil în septembrie. De obicei, ouăle
sunt depuse pe dosul unei foliole din care ies larvele care, la început, separă epiderma
inferioară de restul ţesuturilor foliare sub forma unei mine de 1-2 mm lungime. Treptat,
prin procesul de  hrănire a larvei, mina este lărgită în suprafaţă dar şi adâncită în pro-
funzimea mezofilului frunzei. Excrementele rămân în interiorul minei, în zona ei cen-
trală.

La maturitatea larvei, întreg mezofilul este consumat, rămânând doar  vasele
con-ducătoare cât şi cele două epiderme. Epiderma inferioară rămâne albicioasă iar cea
superioară cât şi vasele conducătoare se brunifică în timp. 

Pentru împupare, larva ţese în interiorul minei un cocon alb, mătăsos, destul de
des, în care şi iernează. Primăvara, larva se transformă treptat în  pupă, apoi, pupa
părăseşte coconul, iar exuvia pupală, după zborul fluturelui printr-o crăpătură din epi-
derma  inferioară, rămâne în interiorul minei.

5. VĂTĂMĂRI PRODUSE

5.1. Vătămări produse de Parectopa robiniella

Vătămarea produsă de Parectopa robiniella este reprezentată de mina de tip
digitiform,  de pe faţa superioara a foliolei care, propriu-zis, este rezultatul procesului
de hrănire a larvelor cu mezofilul frunzelor (figura  8).

La început, larva consumă ţesutul palisadic, apoi, treptat, coboară în profun-
zimea mezofilului, consumând şi ţesutul lacunar. La maturitatea larvei, în interiorul
minei, rămân doar vasele conducătoare, care, cu timpul, se usucă şi se brunifică.
Minele, în funcţie de nivelul populaţiei moliei, pot acoperi parţial sau chiar total folio-
la atacată.

Suprafaţa minei produsă de o larvă, care reprezintă chiar raţia de hrană a larvei,
nu a variat semnificativ de la an la an, de la generaţie la generaţie ori de la arbore la
arbore. Raportând suprafaţa medie  a unei foliole la suprafaţa medie a unei mine a
rezultat că cca. 5-6 mine complet dezvoltate pot acoperi suprafata unei foliole (Neţoiu,
1990).

Analele ICAS 49, 2006
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Pentru caracterizarea gradului de vătămare, s-a stabilit frecvenţa arborilor ata-
caţi, frecvenţa foliolelor atacate şi intensitatea atacului exprimată  prin numărul de
mine per foliolă. În general, la înmulţirile în masă, cum a fost  cea din perioada anilor
1990-1992, frecvenţa arborilor atacaţi a fost de 100% iar frecvenţa foliolelor atacate a
variat între 35-90%, cu distribuţii diferite ale numărului de mine per foliolă pentru cele
trei nivele ale coroanei arborilor - bază, mijloc şi vârf (figura  9).

Molia a arătat o preferinţă mai mare pentru frunzişul bine însorit din partea
superioară a coroanei, acolo unde este concentrat aparatul asimilator cu randamentul
fotosintetic maxim. Aici numărul de mine/foliolă s-a distribuit după o curbă normală,

Neţiou şi Tomescu
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Fig. 9. Frecventa foliolelor atacate de Parectopa robiniella dupa numarul de mine per 
foliola, pe  nivele ale coroanei arborilor

The frequency of Parectopa robiniella damaged leaflet depending on the number 
of  mines / leaflet, on the levels of the crown

Fig. 8. Caracteristicile vătămării produse de Parectopa robiniella

The caracteristics of damage produced  by Parectopa robiniella
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cu o frecvenţă maximă în jurul a 3 mine/foliolă, spre deosebire de celelalte nivele ale
coroanei unde numărul de mine se distribuie descrescător, după o curbă exponenţială.

De asemenea, Parectopa robiniella s-a arătat mai periculoasă în generaţia II (de
vară), când distribuţia numărului de mine per foliolă s-a făcut după o curbă normală,
spre deosebire de generaţia hibernantă, când distribuţia s-a făcut după o curbă expo-
nenţială (figura 10). 

În afară de vătămarea propriu-zisă, atacurile produse de molie determină
căderea prematură a foliolelor şi implicit reducerea aparatului foliar cu consecinţe
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directe asupra acumulărilor de biomasă (figura 11). La mijlocul lunii iulie, când arborii
ating maximul activităţii metabolice, un atac puternic produs de molie a condus la
căderea prematura a cca. 40 % din frunzişul arborilor, iar la sfârşitul lunii august a cca.
60%.

5.2.Vătămări produse de Phyllonorycter robiniella

Vătămarea produsa de Phyllonorycter robiniella este reprezentată de mina de
tip stigmatonom de pe faţa inferioară a foliolelor de salcâm. La început, spre deosebire
de larva de Parectopa robiniella, larva de Phyllonorycter robiniella consumă ţesutul
lacunar până reuşeşte să desprindă epiderma inferioară de mezofil, apoi, pătrunde
înspre ţesutul palisadic, consumând întreg mezofilul, în interiorul minei rămânând doar
vasele conducătoare. Cu timpul, epiderma inferioară rămâne alburie iar vasele con-
ducătoare cât şi epiderma superioară se brunifică şi se usucă (figura 12). 

Ca şi în cazul larvelor de Parectopa robiniella, vătămarea produsă de larvele
de Phyllonorycter robiniella este de natură fiziologică-primară, determinând reducerea
aparatului asimilator atât prin minele rezultate în urma hrănirii larvelor cu mezofilul
foliar cât şi prin căderea prematură a frunzişului atacat.

Din observaţiile şi măsurătorile efectuate până în prezent în pădurea Piscu din
Ocolul Silvic Poiana Mare, a reieşit că infestările au fost încă slabe. Frecvenţa foli-
olelor atacate a fost, în anul 2003,  de 51% iar dintre aceste foliole 29% au avut câte o
mină/foliolă, 13% câte 2 mine/foliolă şi 8% câte 3 mine/foliolă (Neţoiu, 2003).

Raportând suprafaţa medie a unei mine la suprfaţa medie a unei foliole a rezul-
tat că 3-4 mine /foliolă pot acoperi întreaga suprafaţă a foliolei.

Neţiou şi Tomescu

 

Fig. 12. Caracteristicile atacului de Phyllonorycter robiniella cu evidenţierea coconului de iernare a
larvei din interiorul minei.

The caracteristics of damage produced by Phyllonorycter  robiniella with emphasis on the 
wintering cocoon
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6. CONCLUZII

Cele două molii miniere, originare din America de Nord, au fost introduse acci-
dental în Europa (în anul 1970 - Parectopa robiniella - prin Italia şi în anul 1983 -
Phyllonorycter robiniella - prin Elveţia), unde s-au extins rapid cu cca. 100 km pe an,
cuprinzând centrul şi vestul Europei, inclusiv România.

În România, Parectopa robiniella a fost semnalată în anul 1989 şi, în prezent,
poate fi găsită în toate provinciile ţării. În salcâmetele din fondul forestier naţional,
molia a produs înmulţiri în masă cu consecinţe asupra stabilităţii culturilor de salcâm
de pe nisipurile miscătoare din sud-vestul ţării.

Phyllonorycter robiniella a fost semnalată în România în anul 2002 pe Valea
Oltului la Calimăneşti şi, în anul următor (2003), a fost observată ca infestând foarte
slab salcâmentele din O.S. Poiana Mare şi Calafat. Prezenţa insectei în cele două puncte
de semnalare atât de diferite (Calimăneşti şi Calafat) se explică, probabil, prin pătrun-
derea speciei din vestul Europei în ţara noastră pe cel puţin două căi. Prima cale ar
putea fi culoarul Dunării iar a doua cale culoarele Mureşului şi Oltului. Investigaţiile
viitoare, atât ale noastre cât şi ale altor colegi interesaţi de prezenţa insectei  în alte
regiuni ale ţării, sperăm că vor aduce lămuririle necesare cu privire la pătrunderea în
România a acestei specii. 

Deşi, la prima vedere, adulţii celor două specii sunt greu de deosebit, ei se
diferenţiază morfologic, în primul rând, după desenul aripii anterioare, caracteristic
pentru fiecare specie în parte.

O altă deosebire majoră este tipul de mină produs de larvele celor două specii.
La Parectopa robiniella, mina se dezvoltă digitiform pe faţa superioară a foliolei, fără
a avea excremente în interior. La Phyllonorycter robiniella, mina se dezvoltă stigmati-
form pe faţa inferioară a foliolei iar excrementele rămân în mină pe toată perioada dez-
voltării larvei.

Este de remarcat deosebirea dintre cele două specii privind modul de împupare
şi anume: larva de Parectopa robiniella, la maturitate, părăseşte mina coborând în
litiera de fermentaţie, spre deosebire de Phyllonorycter robiniella a cărei împupare are
loc în interiorul minei.

Datorită acestor deosebiri principale cât şi a celor consemnate în literatura de
specialitate (Whitebread, 1990), se impune  o analiză suplimentară  cu privire la
încadrarea  sistematică a acestor două specii şi în special a  lui Phyllonorycter robiniel-
la.
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