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PREFAÞÃ

Contactele noastre permanente cu silvicultorii care îºi desfãºoarã activitatea în
subunitãþi care administreazã suprafeþe ocupate de plop ºi salcie au scos în evidenþã
lipsa unor informaþii sistematizate, referitoare la insectele care produc vãtãmãri sa-
licaceelor, la consecinþele acestor vãtãmãri ºi la posibilitãþile de intervenþie opera-
tivã ºi eficace pentru limitarea pagubelor pe care acestea le produc aproape în
fiecare an. 

Prin urmare, editarea acestei lucrãri este o reacþie de rãspuns din partea autorilor
la necesitãþile producþiei, iar informaþiile prezentate pot servi deopotrivã atât celor
care lucreazã în structurile care administreazã pãdurile statului cât ºi celorlalþi pro-
prietari de pãduri. În aceeaºi mãsurã, lucrarea poate servi studenþilor din învãþãmân-
tul silvic superior ºi cercetãtorilor care doresc sã aprofundeze aspectele legate de
cultura ºi protecþia salicaceelor.

Lucrarea de faþã grupeazã rezultate proprii, obþinute în urma efectuãrii unor
cercetãri ºi a acordãrii de asistenþã tehnicã, cãrora li se adaugã o sintezã a rezul-
tatelor prezentate în lucrãri de specialitate, publicate în þarã ºi în strãinãtate.

În ceea ce priveºte problematica abordatã, lucrarea cuprinde: noþiuni generale de
entomologie; tipurile de vãtãmãri ºi consecinþele acestora; principalele specii care
produc vãtãmãri plopului ºi salciei (morfologie, biologie, caracteristicile vãtãmãrii,
depistare, prognozã, prevenire ºi combatere); chei pentru determinarea dãunãtorilor
dupã vãtãmãri ºi dupã caracterele morfologice ale insectelor (adult, larvã, depuneri
de ouã) ºi aspecte legate de managementul integrat al dãunãtorilor plopului ºi sal-
ciei. Totodatã, lucrarea furnizeazã informaþii privind starea fitosanitarã a arboretelor
ºi culturilor de plop ºi salcie ºi evoluþia infestãrilor pentru principalele specii de
insecte dãunãtoare. 

Lucrarea se limiteazã la insectele dãunãtoare care se întâlnesc în pãdurile de plop
ºi salcie din România.  Lista acestora cuprinde 58 specii ºi a fost întocmitã pe baza
observaþiilor proprii, precum ºi a consultãrii literaturii de specialitate; dintre aces-
tea, cca. 20% sunt specii care produc pagube importante. Inevitabil, aceastã listã
este incompletã, dar, printr-o colaborare strânsã între cercetare ºi producþie, ea poate
fi reactualizatã, în funcþie de evoluþia populaþiilor de dãunãtori ºi de activitatea aces-
tora . 

Având în vedere cã o luptã raþionalã împotriva insectelor dãunãtoare nu înseam-
nã neapãrat aplicarea unor mãsuri represive, cu impact major asupra echilibrului
ecosistemelor forestiere, am considerat necesarã introducerea în lucrare a unui capi-
tol privind managementul integrat al dãunãtorilor plopului ºi salciei. Acest tip de
management are la bazã principiul ecologic de reducere sau de menþinere a popu-
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laþiilor de dãunãtori la nivele tolerabile (acceptabile) prin combinarea unor mãsuri
ºi acþiuni, în cadrul cãrora predominã cele cu caracter preventiv. 

Ne face plãcere sã mulþumim tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect,
la elaborarea acestei lucrãri: colegilor din cadrul Institutului de Cercetãri ºi Amena-
jãri Silvice ºi silvicultorilor de la ocoalele silvice Calafat, Poiana Mare, Segarcea,
Filiaºi, Craiova, Sadova (Direcþia silvicã Craiova), Strehaia (Direcþia silvicã Dro-
beta Turnu-Severin), Corabia (Direcþia silvicã Slatina), Turnu Mãgurele, Alexandria
(Direcþia silvicã Alexandria), Giurgiu (Direcþia silvicã Giurgiu), Mitreni, Cãlãraºi,
(Direcþia silvicã Cãlãraºi), Feteºti, Slobozia (Direcþia silvicã Slobozia), Hârºova,
Cernavodã, Bãneasa (Direcþia silvicã Constanþa), Brãila, Lacul Sãrat (Direcþia sil-
vicã Brãila), Mãcin, Tulcea (Direcþia silvicã Tulcea), Galaþi (Direcþia silvicã Galaþi)
º.a.

Aducem, de asemenea, mulþumirile noastre cãlduroase d-lui Ludovic NEF,
cercetãtor în cadrul Universitãþii Louvain-la-Neuve (Belgia) pentru sprijinul acor-
dat în specializarea noastrã la aceastã universitate, pentru participarea sa, alãturi de
noi, la numeroase proiecte de cercetare în domeniul protecþiei pãdurilor ºi pentru
faptul cã ne-a pus la dispoziþie lucrãrile ºtiinþifice proprii, spre a fi consultate.

Atenþia noastrã se îndreaptã, totodatã, cãtre cercetãtorul ºi omul Gheorghe
MIHALACHE, trecut prea devreme în nefiinþã, nu înainte însã de a fi contribuit,
cu generozitate, la formarea noastrã pentru profesie ºi viaþã.       
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