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INTRODUCERE
Pădurile reprezintă una dintre principalele bogăţii naturale, cu funcţii multiple
productive şi protective. Protecţia solului împotriva eroziunii apelor, fixarea terenurilor,
protecţia apelor şi izvoarelor, protecţia împotriva factorilor climatici şi industriali vătămători,
purificarea aerului reprezintă câteva din principalele funcţii ecologice ale pădurii.
Starea bună a culturilor silvice şi a arboretelor, obiectiv prioritar al protecţiei
pădurilor, depinde de activităţile realizate în cadrul suprafeţelor forestiere. De la înfiinţare şi
până la exploatarea sa, pădurea este influenţată de un complex de factori biotici şi abiotici,
parte dintre aceştia, prin influenţa lor negativă, reducându-i productivitatea şi funcţia sa de
protecţie.
În cazul atacurilor diferiţilor dăunători ai arboretelor, este necesar să se identifice din
timp agentul vătămător şi intensitatea atacurilor, astfel încât să fie evitate pagubele, pe de o
parte, iar pe de altă parte, să se stabilească măsurile specifice de protecţie (Iancu, 1999;
Simionescu, 1997). După natura lor, dăunătorii sunt biotici şi abiotici.
În categoria factorilor biotici deosebim insecte, paraziţi vegetali şi mamifere rozătoare.
Insectele reprezintă un grup de animale cu cel mai mare număr de specii adaptate în toate
mediile de viaţă. Multe dintre acestea trăiesc în mediul forestier afectând mai mult sau mai
puţin starea de sănătate a arborilor. Clasificarea insectelor dăunătoare se realizează atât după
criterii sistematice cât şi după natura organului atacat şi felul arboretului. Având în vedere
ultimele două criterii deosebim (Marcu & Simon, 1995):
-insecte care atacă mugurii şi lujerii tineri;
-insecte care atacă frunzele;
-insecte care atacă între scoarţă şi lemn;
-insecte xilofage;
-insecte care atacă fructificaţia arborilor;
-insecte care atacă foioasele;
-insecte care atacă răşinoasele.
În cadrul suprafeţelor de studiu am identificat insecte care atacă frunzele (Parectopa
robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllaphis fagi, Orchestes fagi, Mikiola fagi, Tischeria
complanella, Neuroterus numismali), insecte care atacă între scoarţă şi lemn (Ips
typographus, Pityogenes chalcographus, Hylastes ater, Hylurgops palliatus), insecte care
atacă fructificaţia arborilor (Andricus quercuscalicis, Balaninus glandium).
Tema cercetării ştiinţifice Cercetări ecologice asupra unor insecte dăunătoare în
pădurile din bazinul superior al râului Doamnei a permis posibilitatea cercetării insectelor
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dăunătoare din diferite tipuri de păduri: făgete, cvercete, salcâmete, păduri de amestec, păduri
de conifere. Deoarece populaţiile de dăunători determină o scădere a productivităţii anuale, o
reducere a procentului de lemn de lucru, uscarea arborilor, distrugerea fructelor şi a
seminţelor, limitarea funcţiei de protecţie, este necesară o monitorizare atentă a pădurilor, a
insectelor dăunătoare şi a entomofagilor (Marcu & Simon, 1995).
Întrucât în zona derulării proiectului nu s-au realizat studii ecologice aprofundate asupra
dăunătorilor forestieri, principalele obiective ale cercetării au fost:
- identificarea insectelor dăunătoare din pădurile de foioase şi de conifere;
- urmărirea şi descrierea ciclului de viaţă la aceste insecte dăunătoare;
- utilizarea unor metode şi tehnici adecvate pentru descrierea dinamicii populaţiilor de insecte
dăunătoare;
- realizarea unor corelaţii între ciclurile de viaţă ale insectelor dăunătoare şi factorii climatici;
- studierea relaţiilor dintre dăunători şi entomofagi;
- realizarea unor prognoze pe termen scurt asupra populaţiilor de dăunători;
- descrierea efectelor ecologice produse de insecte asupra pădurilor.
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ISTORICUL ENTOMOLOGIEI FORESTIERE ÎN ROMÂNIA
Entomologia forestieră, ramură a Entomologiei, studiază biologia, morfologia şi
ecologia insectelor din mediul forestier. În ţara noastră silvicultorii au iniţiat măsuri de
prevenire şi combatere a insectelor dăunătoare cum ar fi: interzicerea păşunatului în păduri,
cojirea cioatelor la răşinoase, scoaterea arborilor doborâţi pentru a preveni pagubele produse
de ipide.
Primul curs de Entomologie forestieră a apărut în 1924 şi a fost ţinut de profesorul
Iacobescu N. la Şcoala Politehnică Bucureşti (citat de Marcu & Simon, 1995). În anul 1940
apare primul manual de Protecţia pădurii publicat de profesorul Eliescu Gr., ce a fost predat la
Facultatea de silvicultură – Bucureşti. În anul 1943, Eliescu Gr. publică în cadrul Politehnicii
din Bucureşti un Curs de zoologie, entomologie şi protecţia pădurilor. În 1952, acelaşi autor
publică, în cadrul Institutului de silvicultură Braşov, Cursul de zoologie forestieră – Clasa
insectelor.
Grigore Eliescu (1898 - 1975) este iniţiatorul cercetărilor în domeniul entomologiei
forestiere în România. Conducător al laboratorului de entomologie din ICAS şi al
laboratorului de ecologie din Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, a avut ca,
colaboratori pe Ceianu I., Dissescu G., Ene M. şi respectiv Falcă M..
Existenţa dăunătorilor forestieri a necesitat cunoaşterea stării de sănătate a pădurilor şi
aplicarea unor măsuri de combatere. În anul 1959 s-a adoptat un sistem complex de depistare
şi prognoză a dăunătorilor forestieri.
Ceianu I. (1925 - 2000) a avut o activitate

prodigioasă realizând studii asupra

focarelor de înmulţire în masă a defoliatorului Lymantria monacha (1958) elaborâd tehnici de
urmărire a fenologiei dezvoltării şi a stabilit metode de combatere (citat de Olenici, 2000).
Odată cu înfiinţarea

pădurilor de plopi, salcâm, pin, tei au apărut probleme de

protecţie şi a studiat dăunătorii xilofagi ai plopului (1960-1969), dăunătorii salcâmului (19631965), dăunătorii teiului (1965-1967), dăunătorii plantaţiilor de pin, în special, molia lujerilor
de pin - Rhyacionia buoliana (1966-1974), dăunătorii sugători (Adelgidae, Aphididae,
Coccidae) ai răşinoaselor (1978-1982) (citat de Olenici, 2000).
Ceianu I. a introdus în practică metode de combatere microbiologică a dăunătorilor forestieri
şi a studiat acţiunea preparatelor bacteriene, virale şi a ciupercilor entomopatogene asupra
acestora (1963, 1965).
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Ceianu I. fost printre primii cercetători din Europa care a studiat rolul feromonilor în
depistarea şi combaterea unor dăunători ai răşinoaselor (Lymantria monacha, Rhyacionia
buoliana, Ips typographus, Pityokteines curvidens, Blastophagus piniperda).
Lucrarea “Ecologie forestieră”, publicată în 1977 şi la care a fost coautor, a fost
distinsă cu premiul“Traian Săvulescu” al Academiei Române (citat de Olenici, 2000).
Dissescu G. a

realizat cercetări privind necesitatea utilizării în prognoză a unor

numere critice diferenţiate pe faze ale înmulţirii în masă (1963); a stabilit noi metode de
prognoză la cotarii stejarului (1967); a realizat cercetări asupra bioecologiei omizii
procesionare a stejarului (Thaumetopea processionea ) (1968).
Ene M. a realizat împreună cu Marcu O. (1965) cercetări asupra combaterii
dăunătorului Hylobius abietis şi a elaborat lucrarea Entomologie forestieră (1971) şi un
determinator pentru dăunătorii forestieri după vătămări (1979).
Falcă M. a realizat împreună cu Eliescu G. cercetări asupra insectelor dăunătoare
pădurilor din România (1979) şi a făcut observaţii asupra dezvoltării şi parazitării insectei
Arnoldia cerris Kllr. ( 1969, 1972).
În silvicultura ţării noastre, doborâturile de vânt şi de zăpadă sunt fenomene des
întâlnite şi care provoacă mari probleme (Giurgiu, 1995). La noi, vătămările produse de vânt,
alături de cele produse de zăpadă, afectează anual circa 5000 ha de pădure, (Florescu &
Nicolescu, 1996).
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SITUAŢIA ATACURILOR INSECTELOR DĂUNĂTOARE ÎN ARBORETURILE
DIN BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI DOAMNEI
(2006-2011)
Datele prelevate din teren de către tehnicienii silvici în perioada 2006 – 2011 atestă
prezenţa în pădurile de stat şi în cele particulare a următorilor dăunători: Lymantria monacha,
Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus, Hylobius abietis, Hylastes ater,
Lymantria dispar, Phyllaphis fagi, Orchestes fagi, Melolontha melolontha. Dintre aceste
insecte atent monitorizate au fost speciile Lymantria monacha şi Ips typographus.
Situaţia atacurilor în pădurile de răşinoase
Lymantria monacha a fost depistată în arboreturile de răşinoase şi în cele de amestec cu fag
ale ocolului silvic Domneşti începând cu anul 1980.
Tabelul 1.
Situaţia atacurilor cu Limantria monacha în arboreturile de răşinoase
Numărul de

Numărul de

Numărul mediu de

fluturi

curse

fluturi capturaţi la panou

capturaţi

(panouri)

2006

2279

100

23

2007

1943

100

19

2008

1469

70

21

2009

3316

70

47

2010

2892

61

47

2011

1908

81

24

Anul

Intensitatea atacurilor de ipide în pădurile de conifere a fost slabă cu excepţia zonei Clăbucet
unde intensitatea atacurilor a fost peste medie.
Tabelul 2.
Situaţia atacurilor cu ipide în arboreturile de răşinoase
Anul

Numărul de

Numărul de

Numărul mediu de

gândaci

curse

gândaci capturaţi

capturaţi

pe cursă

2006

5418

60

140

2007

11307

90

126
10

2008

10121

53

191

2009

47721

40

1193

2010

20464

45

455

2011

14193

52

273

În cadrul plantaţiilor de molid au fost semnalaţi doi dăunători: Hylobius abietis,
Hylastes ater. Pentru limitarea înmulţirii acestora s-au făcut tratamente la plantarea puieţilor,
s-au instalat pari cursă şi scoarţe toxice şi s-au făcut stropiri cu insecticid. În pepiniera din
localitatea Pietroşani sondajele efectuate pentru depistarea insectei Melolontha melolontha au
arătat că numărul de larve nu depăşeşte valoarea critică.
Situaţia atacurilor în pădurile de foioase
La foioase s-au depistat atacuri izolate de intensităţi diferite produse de următoarele insecte:
Lymantria dispar, Phyllaphis fagi, Orchestes fagi.
Cercetările personale au evidenţiat prezenţa unor noi specii în zona cercetată:
Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Hylurgops palliatus, Andricus quercuscalicis
Tischeria complanella, Balaninus glandium, Mikiola fagi, Neuroterus numismali, Andricus
kollari.
În cadrul capitolelor informaţiile despre speciile cercetate sunt prezentate în raport cu
informaţiile de pe plan internaţional.
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CAPITOLUL I
1.CARACTERIZAREA GENERALĂ A BAZINULUI SUPERIOR AL RÂULUI
DOAMNEI
Cercetarea s-a realizat în pădurile din bazinul superior a râului Doamnei, aflate în
gospodărirea ocolului silvic Domneşti. Suprafaţa ocolului silvic Domnesti este situată în
partea de nord a judeţului Argeş. Întreaga suprafaţă a ocolului se găseste în limitele teritorialadministrative ale judeţului Argeş, pe raza comunelor Coşesti, Pietroşani, Domneşti, Corbi şi
Nucşoara. Geografic, pădurile sunt situate în partea de nord - vest a judeţului Argeş, ocupând
în întregime bazinul mijlociu şi superior al râului Doamnei.
Datele au fost culese din teren de către inginerul amenajist, iar planurile de amenajare
s-au obţinut prin prelucrarea automată a datelor, folosindu-se programe elaborate de C.T.C.
Timişoara. Datele prezentate selectiv sunt cuprinse în amenajamentul ocolului silvic
Domneşti realizat în anul 2004.
1.1 Localizare geografică
Bazinul superior al râului Doamnei este situat aproximativ central în Carpaţii
Meridionali, ocupând o parte din Subcarpaţii Geticii şi din Podişul Getic. Suprafaţa totală a
bazinului hidrografic al Râului Doamnei are 1836 km2 şi este situat în întregime pe teritoriul
judeţului Argeş reprezentând (15%), din suprafaţa bazinului râului Argeş. Din punct de
vedere morfogenetic deosebim următoarele unităţii:
-

complexul munţilor de geosinclinal, pe structură de bloc şi pânze de şariaj, format
prin cutare hercinică, alpină veche, reîntinerit prin mişcări de înălţare în neogen şi
cuaternar;

-

complexul de dealuri de geosinclinal pe structură monoclinală şi cutată.

Ţinând seama de relief se pot distinge trei trepte:
-

treapta munţilor înalţi situaţi în partea nordică a bazinului cu înălţimi ce depăşesc
2000 m;

-

treapta muscelelor şi a dealurilor înalte cu înălţimi ce depăşesc 800 m;

-

treapta gruiurilor din piemont, cu altitudini cuprinse între 350 - 800 m.
Obârşia râului Doamnei este dominată de vârfurile Moldoveanu şi Gălăşescu,

constituiţi din şisturi cristaline cu înălţimi ce depăşesc 2000 m. Caracteristic acestei zone este
peisajul alpin dat de morfologia înaltă a vârfurilor de pe culmea principală a Făgăraşului. În
zonele de deal şi coline există un relief puternic fragmentat format pe depozite miocene,
12

friabile cu procese de eroziune şi alunecări de teren. Reţeaua hidrografică este reprezentată
prin râul Doamnei şi sistemul său de afluenţi: Valea Rea, Zârna, Cernat, Drăghina Mare,
Drăghina Mică, Văsălatu, Baciu, Spinarea, Boureţu, Muşătescu, Mioarele, Pârâul Rusului,
Pârâul Bogdanului şi Valea Păcurarului. Având izvoarele sub vârful Moldoveanu prin
afluentul principal Valea Rea, din lacul cu acelaşi nume, râul Doamnei curge de la nord la sud
străbătând zona cristalină a munţilor înalţi precum şi zona sedimentară, friabilă a
Subcarpaţilor Getici. Profilul longitudinal al râului Doamnei prezintă o singură ruptură de
pantă, formând o cascadă imediat la ieşire din lacul Valea Rea. Ceilalţi afluenţi formează mai
multe praguri cu cascade de mici proporţii. Bazinul râului Doamnei aparţine tipului de regim
hidrologic caracterizat prin debite mari primăvara şi la începutul verii şi prin debite mici
toamna şi iarna. În zona montană alimentarea reţelei hidrografice este în principal nivală,
prelungindu-se până spre mijlocul verii. În zona de dealuri alimentarea este mixtă. În zona
montană la confluenţa dintre râul Doamnei şi izvorul Văsălatului este amplasată acumularea
Baciu care alimentează prin conducte subterane, lacul de acumulare Vidraru.

Figura 1: Bazinul hidrografic al râului Doamnei (Vișan, 2010)
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1.2 Climatologie
Din punct de vedere climatic, bazinul hidrografic al râului Doamnei se situează în aria
zonei de climă temperat – continentală. Condiţiile climatice împreună cu cele edafice sunt
hotărâtoare pentru vegetaţie. Datele climatice s-au stabilit după înregistrările făcute la
următoarele staţii meteorologice: Piteşti (307 m), Curtea de Argeş (437 m), Câmpulung (639
m), Rucăr (679 m). Relieful acţionează asupra elementelor meteorologice prin dezvoltarea sa
altitudinală, prin orientarea şi înclinarea versanţilor determinând etajarea climatică şi o
multitudine de topoclimate. Prin raionare climatică în strânsă corelaţie cu dinamica reliefului
se disting următoarele etaje climatice:
-

etajul climatic subalpin situat între 1650 m – 1900 m altitudine; în cadrul acestui etaj
durata perioadei de vegetaţie este de 70 de zile iar media temperaturilor lunilor reci
este de -27,9o C;

-

etajul climatic montan superior situat între 1400 m – 1750 m altitudine; durata
vegetaţiei este în medie de 100 zile, iar media temperaturilor lunilor reci este de
-20,40 C;

-

etajul climatic montan inferior situat între 900 m – 1400 m altitudine cu o durată a
perioadei de vegetaţie de 124 zile.

-

etajul climatic deluros situat între 400 m – 900 m altitudine cu o durată medie a
vegetaţiei de 170 zile.

1.2.1 Regimul termic
Temperatura medie anuală variază în raport cu altitudinea fiind de 90 C în partea joasă
şi de 1,70 C la limita vegetaţiei forestiere. Amplitudinea medie a temperaturii anuale variază o
dată cu altitudinea fiind de 230 C în zonele joase şi de 19,30 C la limita vegetaţiei forestiere.
Temperatura maximă absolută a fost de 320 C înregistrată la 20.08.1958; temperaturile
ridicate descresc continuu cu altitudinea şi se înregistrează în luna iulie în părţile joase
respectiv în luna august în etajul montan superior.
Temperatura minimă absolută a fost de -25,50 C înregistrată la 05.02.1956;
temperaturile minime descresc continuu cu altitudinea situându-se în jur de -340 C la
altitudinea de 1000 m.
Primul îngheţ se produce după sfârşitul perioadei de vegetaţie, neproducând pagube
vegetaţiei forestiere. Ultimul îngheţ se produce înaintea începerii perioadei de vegetaţie, dar
se pot produce şi îngheţuri târzii în zonele depresionare. Îngheţul solului prin durata şi
intensitatea lui joacă un rol însemnat în aprovizionarea cu apă a solului, în dinamica activităţii
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microbiologice a solului, având implicaţii în scurgerile de suprafaţă a apei provenite din
topirea zăpezilor. Adâncimea de îngheţ a solului creşte cu altitudinea şi este mai mică în
pădure decât în terenurile goale. În pădurile de răşinoase solul îngheaţă până la adâncimea de
20 cm, iar în pădurile de foioase până la o adâncime de 5 - 7 cm.
Potenţialul termic în cadrul bazinului superior al râului Doamnei prezintă următoarele valori:
-

13000 C - 28000 C în zona molidişului;

-

18000 C - 31000 C în zona brădetelor;

-

18000 C - 36200 C în zona făgetelor pure şi de amestec;

-

25000 C - 40000 C pentru zona gorunului.
Nebulozitatea medie anuală creşte o dată cu altitudinea iar numărul mediu de zile cu

cer senin scade cu altitudinea. Umezeala relativă creşte cu altitudinea fiind de 72% la
altitudinea de 400 m, 77% la 1100 m şi de circa 80% la 1800 m altitudine.

1.2.2 Regimul pluviometric
Valorile medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice în cursul anului prezintă la toate
nivelele altitudinale cu un maxim în luna iunie şi un minim în luna februarie. Cantitatea
anuală de precipitaţii creşte o data cu altitudinea, de la 715 mm/m2 pe an la 350 m altitudine
până la 1100 mm/m2 pe an la 1700 m altitudine.
Precipitaţiile sub formă de zăpadă au un important rol ecologic îndeplinind rolul unui
strat termoizolator protector pentru sol şi culturile forestiere tinere. Primele ninsori de toamnă
se produc spre sfârşitul lunii septembrie în timp ce în părţile joase prima ninsoare cade spre
sfârşitul lunii noiembrie. Durata stratului de zăpadă creşte o dată cu altitudinea, de la 70 de
zile în zona deluroasă la 120 de zile la 1700 m altitudine. Grosimea stratului de zăpadă creşte
cu altitudinea, fiind de circa 20 cm grosime la 500 m altitudine şi de peste 100 cm la altitudini
mai mari de 1400 m. Regimul ninsorilor şi al stratului de zăpadă joacă un rol ecologic în ceea
ce priveşte răspândirea speciilor. Molidişul ocupă suprafeţe mici în etajul inferior, în care se
realizează optimul termic şi hidric al molidului. Frecvenţa şi cantitatea zăpezilor moi ce se
produc în acest etaj, corelate cu rezistenţa mecanică mai mică a lemnului şi cu sistemul de
înrădăcinare a molidului duce la rupturi şi doborâturi frecvente şi în ultimă instanţă la
înlăturarea molidului. Bradul şi fagul fiind mai competitive au ocupat în decursul timpului o
bună parte din arealul molidului.
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1.2.3 Regimul eolian
Zonele înalte se caracterizează printr-o circulaţie intensă a aerului. La altitudini mari
vântul bate din direcţia nord - vest şi are o intensitate mijlocie. Pe versanţii sudici, în
porţiunile mai adăpostite masele de aer descendente provoacă efecte de föhn producând
doborâturi în arboreturi. Cele mai mari valori ale vitezei vântului sunt specifice zonei
montane unde pot depăşi 4 m/s iar cele mai reduse valori sunt cuprinse între 1,8 m/s (sud) şi
2,6 m/s (vest şi nord-vest) în zonele joase.

1.3 Solurile
Clasificarea solurilor s-a făcut după “Sistemul român de clasificare a solurilor”
elaborate I.C.P.A. în anul 1980. Au fost identificate opt tipuri de sol cu 18 subtipuri ce aparţin
următoarelor clase: argiluvisoluri, cambisoluri, spodosoluri şi neevoluate.
În zona de deal unde s-au cercetat dăunătorii foioaselor s-a identificat tipul de sol brun
argiloluvial tipic cu profil: Ao-Bt-C. Acesta este format pe luturi, şisturi sericitoase, cloritoase
şi sericito-cloritoase fiind puternic acid la suprafaţă şi în profunzime cu un pH cuprins între
4,0 - 4,8. Conţinutul de humus este de 4,2%. Pe grosimea de 15 cm este oligomezobazic la
mezobazic cu un grad de saturaţie în baze V = 40 - 57%. Prezintă bonitate superioară pentru
molid şi fag.
Zona Clăbucet s-a identificat un sol brun acid tipic cu profilul Ao-Bv-C, format pe roci
bogate în minerale feromagneziene şi sărace în minerale calcice, gresii feruginoase, şisturi
cloritoase, cuarţite închise la culoare, micaşisturi. Conţinutul de humus este moderat de 2 5,8% pe grosimea de 10 – 15 cm. Solul este oligomezobazic cu un grad de saturaţie în baze de
V=37 - 52%. Prezintă bonitate mijlocie pentru fag, molid şi brad.
1.4 Vegetaţia
Pe teritoriul ocolului silvic Domneşti s-au identificat 33 tipuri de pădure, cele mai
reprezentative sunt:
- amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus – 18%;
- molidiş cu Vaccinium myrtillus si Oxalis acetosella – 15%;
- făget montan pe soluri scheletice cu floră de mull – 12%;
- amestec de răşinoase şi fag cu Festuca altissima – 9%;
- făget de dealuri pe soluri schelete cu floră de mull – 9%.
În zona deluroasă a comunei Pietroşani dintre speciile forestiere cea dominantă este
fagul. Gorunul se dispune sub forma unor benzi de lăţimi variabile. Sacâmetele şi molidişurile
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au aspect insular în cadrul făgetelor. În pajişti şi rărituri covorul vegetal este reprezentat de:
Festuca rupicola, Agrostis tenuis, Danthonia provincialis, păiuşul roşu (Festuca rubra),
trifoiul mărunt (Trifolium repens), iarba vântului (Agrostis alba), firuţa (Poa augustifolia, P.
laxa).
În zona montană Clăbucet specia forestieră dominantă este molidul (molidiş cu
Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella). În zona inferioară plantaţiei de molid sunt păduri de
amestec (amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus). Vegetaţia ierboasă din sectorul montan
este reprezentată de specii ierboase dominante: Poa pratensis, Plantago laceolata, Briza
media şi Geranium pratense.
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CAPITOLUL II
2. METODE ŞI TEHNICI DE STUDIU
Protecţia pădurii prin care se asigură starea de sănătate a pădurii, presupune o
cunoaştere a dinamicii populaţiilor de dăunători şi a bolilor. Depistarea din timp a
dăunătorului, determinarea lui corectă, cunoaşterea biologiei insectelor dăunătoare şi a
influenţei factorilor climatici asupra lor sunt căi de prevenire a înmulţirii şi de combatere a
insectelor dăunătoare (Marcu & Simon, 1995)..
Depistarea dăunătorilor se face prin observaţii directe asupra arboretului. În acest sens
se identifică diferitele stadii de dezvoltare ale insectelor dar şi prezenţa unor insecte după
caracteristicile atacului (excremente, uscarea frunzelor, găuri de intrare în scoarţă, deprinderea
scoaţei). Prin prognoză se anticipează apariţia dăunătorului într-un anumit areal pentru a se
aplica în mod corect măsurile de combatere în scopul prevenirii gradaţiei. Prognoza se face pe
timp scurt sau pe tip lung (Marcu & Simon, 1995). Desfăşurarea în timp a cercetării a
presupus:
•

stabilirea staţiilor de prelevare;

•

stabilirea metodelor de prelevare;

•

colectarea probelor;

•

prelucrarea şi analiza probelor;

•

analiza statistică a datelor;

•

interpretarea rezultatelor.
Staţiile de prelevare ale probelor au fost stabilite în localităţile Retevoieşti

(Pietroşani), Domneşti, Nucşoara şi zona montană Clăbucet (fig. 2 ).
În cadrul cercetării aplicarea metodelor de prelevare s-a făcut în concordanţă cu
anumite criterii:
•

specia cercetată;

•

ciclul de viaţă al speciei cercetate;

•

parametri factorilor abiotici ce influenţează ciclul de viaţă;

•

tipul ecosistemului forestier cercetat.
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Figura 2: Staţiile de prelevare a probelor

2.1 Metode de prelevare pentru insectele defoliatoare la Fagus sylvatica
Principalii dăunătorii defoliatori identificaţi la fag au fost:
•

Phyllaphis fagi;

•

Orchestes fagi.

Specia Phyllaphis fagi a fost cercetată din luna aprilie 2008 până pe 15 septembrie
2010. Cercetarea speciilor s-a realizat (în localitatea Retevoieşti) de-a lungul unui transect cu
trei staţii de prelevare a probelor. Distanţa dintre staţii este aproximativ de 800 de metri.
Fiecare staţie a fost dimensionată la 100 m2. Prima staţie de prelevare este situată în
liziera pădurii şi pe suprafaţa sa s-au identificat 24 de fagi. Diametrul maxim al acestora este
de 20 cm iar cel minim de 4 cm (diametrul s-a măsurat la 1,3 m înălţime). Expoziţia acestei
staţii de prelevare este nordică. A doua staţie de prelevare are expoziţie sudică şi este ocupată
de fagi viguroşi de clasa I şi clasa a II în raport de 3/2. Numărul total de arbori inventariaţi a
fost de 15. A treia staţie de prelevare este situată în masivul pădurii fiind ocupată de arbori
viguroşi de clasa I. Expoziţia acestei staţii este vestică. În cadrul celor trei staţii de prelevare
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colectarea de probe s-a facut randomizat. În acest sens am recoltat ramuri din treimea bazală a
arboretului şi au fost analizate primele 20 de frunze începând cu vârful ramurilor. Frecvenţa
colectărilor a fost săptămânală. În cadrul acestor colectări s-au numărat indivizii de pe
frunzele atacate.

2.2 Metode de prelevare pentru insecte defoliatoare la Robinia pseudacacia
În salcâmete au fost identificate

două specii miniere Parectopa robiniella şi

Phylonorycter robiniella. Cele două specii au fost depistate în liziera

unei păduri (din

localitatea Retevoieşti în anii 2008, 2009, 2010, 2011) dar şi la arborii din masiv. În masiv
unde există arbori viguroşi s-a observat prezenţa celor două specii începând cu anul 2009. În
cadrul lizierei s-a delimitat o suprafaţă de 400 m2. În cadrul acestei suprafeţe arboretul este
foarte heterogen cuprinzând arbori de clase şi vârste diferite. Colectarea probelor s-a realizat
de-a lungul diagonalei pătratului suprafeţei de probă. Ramurile s-au colectat din treimea
inferioară a coronamentului şi s-au numărat indivizii de pe primele 20 de frunze începând din
vârful ramurilor. Colectarea probelor s-a realizat săptămânal. Pentru realizarea unor
comparaţii în anul 2010 au fost colectate probe din salcâmetele existente în localităţile
Domneşti şi Nucşoara.
2.3 Metode de prelevare pentru insectele galicole la Quercus robur
Dintre insectele galicole dăunătoare ecosistemelor forestiere, în cadrul stejăretelor s-a
identificat specia Andricus quercuscalicis. Pentru această specie sunt esenţiale două perioade
de prelevare:
•

prima perioadă de prelevare s-a desfăşurat primăvara în lunile aprilie – mai, pentru a
surprinde galele de pe amenţii bărbăteşti (generaţia sexuată). În cadrul primei etape
colectarea probelor s-a făcut randomizat de pe o suprafaţă de probă de 100 m2.

•

a doua perioadă s-a desfăşurat în perioada septembrie – octombrie pentru identificarea
galelor (generaţia asexuată). În acest sens din piaţa de probă s-au recoltat ghindele
atacate (gale) de pe suprafeţe dimensionate la un metru pătrat.

2.4 Metode de prelevare pentru insectele care atacă între lemn şi scoarţă
La răşinoase s-au identificat atacuri de Ips typographus, Pityogenes chalcographus,
Hylastes ater, Hylurgops palliatus insecte ce se dezvoltă sub scoarţa arborilor provocând
uscarea acestora. Atacurile sunt favorizate de exploatarea masei lemnoase, de aceea aceste
atacuri au fost observate în vecinătatea exploatărilor forestiere. Prezenţa dăunătorilor s-a
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identificat prin observări directe asupra stării de sănătate a arboretului. Existenţa orificiilor de
intrare în scoarţă, înroşirea frunzelor, desprinderea scoarţei sunt indicii ale atacurilor. Pentru
culegerea datelor privind dinamica populaţiilor se pot utiliza următoarele metode:
•

numărarea galeriilor de pe o anumită suprafaţă;

•

utilizarea arborilor cursă;

•

folosirea scoarţelor cursă;

•

utilizarea tuburilor feromonale;

•

utilizarea curselor feromonale;

•

utilizarea parilor cursă.

2.4.1 Numărarea galeriilor de pe o anumită suprafaţă
Prin această metodă se identifică numărul de galerii şi indivizi (ouă, larve, pupe,
adulţi) existenţi pe suprafaţa cercetată (fig. 3). Datele obţinute se raportează la m2 pentru a
afla gradul de vătămare. Această metodă permite urmărirea ciclului de viaţă la insectele
dăunătoare şi poate fi folosită ca mijloc de prognoză şi combatere împiedicând declanşarea
altor atacuri. Când majoritatea indivizilor sunt în stadiul de pupă, prin decojirea şi tăierea
arborilor atacaţi se împiedică zborul de împerechere şi noile atacuri(Simionescu, 1997).

Figura 3: Decopertarea unei suprafeţe de 100 cm2 de scoarţă
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2.4.2 Utilizarea arborilor cursă
Arborii cursă (fig. 4) se aleg de regulă dintre arborii doborâţi, rupţi sau debilitaţi. Ei
se instalează de regulă pentru a surprinde toate zborurile de împerechere (aprilie – iunie –
august). Folosirea acestora reprezintă şi o metodă de combatere, numărul acestora se poate
calcula după formula (Tuca 1996):
A= N x F/ l x d x 0,002 unde,
N – numărul arborilor infestaţi;
F – numărul mediu de familii pe arbore;
l – lungimea medie a arborelui cursă;
d – diametrul mediu al arborelui cursă.

Figura 4: Arbore cursă
2.4.3 Folosirea scoarţelor cursă
Scoarţele cursă se recoltează de pe arborii doborâţi, rupţi sau debilitaţi. Ele sunt
dimensionate la 30/40cm şi se vor aşeza cu faţa lâncedă pe sol (fig. 5). Peste acestea se vor
aşeza pietre pentru o fixare cât mai bună. Această metodă este folosită în plantaţii nou
înfiinţate, pentru atragerea dăunătorilor la puieţii de molid (Hylastes sp.).

Figura 5: Scoarţă cursă
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2.4.4 Utilizarea tuburilor feromonale
Tuburile feromonale (fig. 6) se pot confecţiona din scoarţă de molid sau se pot
achiziţiona din comerţ. Tubul din plastic are lungimea de 1,5 m cu diametru de 14 cm.
Suprafaţa sa externă este rugoasă şi prezintă o canelură în serpentină. Pe suprafaţa externă
sunt făcute găuri prin care pătrund dăunătorii. Suprafaţa internă a tubului este netedă pentru a
favoriza alunecarea gândacilor în partea inferioară a tubului. Plicul feromonal se prinde cu
sfoară şi se suspendă în partea interioară a tubului. Partea de sus a tubului se obturează.
Feromonul atrage femelele în timpul zborului de împerechere iar acestea se vor strânge în
partea inferioară a tubului. Verificarea tuburilor feromonale s-a făcut săptămânal, iar după
numărul de dăunători se poate aprecia intensitatea atacului (Simionescu, 1997).

Figura 6: Tub feromonal

2.4.5 Utilizarea curselor feromonale
Există mai multe tipuri de curse feromonale însă cea utilizată în cercetare a fost tipul
”colivie“ (fig. 7). Acest tip de cursă este suspendată cu ajutorul unei sârme între arbori. Este
confecţionată din material plastic şi prezintă trei deschideri mari în secţiune triunghiulară. În
mijlocul cursei se instalează nada feromonală. Partea inferioară a cursei este prevăzută cu un
recipient colector în care vor cădea gândacii (fig. 8). Feromonul acţionează până la 1 km, dar
este mai activ până la o distanţă de 200 m (Simionescu, 1997). Nada feromonală este formată
dintr-o ţesătură de material plastic îmbibată în Atratyp (feromon indigen). Verificarea cursei
s-a realizat ca şi în cazul tuburilor feromonale săptămânal.
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Figura 7: Cursă feromonală

Figura 8: Recipient de colectare

2.4.6 Utilizarea parilor cursă
Parii cursă sunt ţăruşi confecţionaţi din ramuri de molid dimensionaţi la 40 - 50 cm
lungime cu un diametru de 4 - 6 cm (fig. 9). Ei sunt plasaţi în plantaţiile tinere pentru
monitorizarea dăunătorilor (Hylastes ater). În suprafaţele de probă ale plantaţiei parii cursă au
fost îngropaţi la 15 cm adâncime, fiind acoperiţi cu pământ pe trei sferturi din lungimea lor.
Ei au fost dispuşi grupat (între 5 şi 10).

Figura 9: Pari cursă

2.5 Colectarea probelor
Colectarea probelor s-a realizat săptămânal, în funcţie de ciclul de viaţă al speciilor de
insecte. Prelevarea şi conservarea s-a realizat în recipiente de plastic, folosind alcool etilic
70% şi glicerină. Identificarea speciilor dăunătoare s-a realizat după criterii morfologice cu
ajutorul stereomicroscopului, dar şi după caracteristicile atacului.
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În cazul speciei Andricus quercuscalicis, pentru studierea adulţilor s-au colectat
"colţani" (gale) în perioada octombrie 2008 care s-au introdus în recipiente de sticlă. Adulţii
au apărut în perioada 10 - 25 aprilie. La speciile Parectopa robiniella şi Phyllonorycter
robiniella pentru observarea adulţilor s-au prelevat funze cu larve mature şi s-au introdus în
cutii de plastic. Această metodă a permis şi identificarea paraziţilor acestor specii.
2.6 Analiza statistică a datelor
Analiza statistică a datelor permite prelucrarea datelor obţinute în teren în urma
investigaţiilor ecologice. Datele se pot reprezenta sub forma unui tabel în care se trec numărul
indivizilor şi frecvenţa acestora, fie sub forma unei diagrame în care frecvenţa indivizilor se
reprezintă prin puncte sau coloane (Zamfirescu & Zamfirescu, 2007). In cadrul populaţiilor,
prin prelucrarea datelor se evidenţiează tendinţa centrală şi variabilitatea valorilor. Pentru a
evidenţia tendinţa centrală am folosit următorii parametri:
- modul (Mo) ce indică valoarea cu frecvenţa cea mai mare;
- mediana (Me) ce indică valoarea centrală sau media valorilor centrale dintr-un şir de date
ordonate crescător. Pentru:
n= 2k+1 (număr impar de valori) Me=

n 1
;
2

n n
 1
n= 2k (număr par de valori) Me= 2 2
;
2
- media se notează cu x pentru o probă şi cu μ pentru populaţie μ =  ;
x

N

Variabilitatea unei probe este descrisă de următorii descriptori:
- amplitudinea ce indică dispersia datelor dintr-o probă se calculează după fomula

 = X max - Xmin
- deviaţia standard (S) reprezintă media abaterilor valorilor individuale faţă de medie. În
determinarea acesteia se calculează varianţa (S2):
S2= 

fx2  x fx
n 1

S = S2
- coeficientul de variaţie se calculează împărţind deviaţia standard la medie:
CV=S/ x .
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2.6.1Tipul de distribuţie
Reflectă interacţiunea speciei cu mediul înconjurător. Această interacţiune se
manifestă prin prezenţa sau absenţa instinctului gregar sau solitar moştenite genetic. Există
trei tipuri de distribuţie a indivizilor în habitat:
-

uniformă sau binomial pozitivă , când S2/ x <1;

-

întâmplătoare sau Poisson S2/ x =1;

-

grupată sau binomial negativă când S2/ x >1;

-

S2 reprezintă varianţa ce caracterizează gradul de împrăştiere a valorilor individuale;

-

x reprezintă media aritmetică a parametrului.

2.6.2 Estimarea dispersiei unei populaţii
Determinarea indicelui de dispersie permite cunoaşterea tipului de distribuţie dar nu
oferă informaţiii asupra gradului de aglomerare în cazul ditribuţiei grupate. Pentru a aprecia
gradul de aglomerare în cadrul unei populaţii cu distribuţie grupată se foloseşte indicele Green
(IG). Indicele Green se determină după formula:

S2
1
x
IG=
 fx  1
Indicele Green permite identificarea gradului de aglomerare din cadrul mai multor
probe. Dacă numărul unităţilor de probă este mai mare de 30 se poate verifica dacă
frecvenţele observate corespund cu cele determinate. Pentru aceasta se pot reprezenta grafic
ambele frecvenţe sau se calculează testul X2. În aplicarea testului X2 se porneşte de la
următorii descriptori:
2

- parametrul k ce se calculează după formula k= x / x - s2 ;
- parametrii p şi q unde p= x /k iar q= 1-p;
- f ' = p(x) n;
- media;
- varianţa.

X2 

S2
xn  1
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Pentru distribuţia binominală negativă se determină valorile p(0), p(1), p(2), respectiv
f '1, f '2 , f '3… şi se reprezintă grafic.

2.6.3 Densitatea
Reprezintă

numărul mediu de indivizi pe unitatea de suprafaţă. În progradaţie

densitatea populaţiei creşte iar în retrogradaţie scade la numărul caracteristic perioadei de
latenţă. În gradaţie numărul indivizilor depăşeşte numărul critic şi produc o vătămare totală.
Densitatea populaţie de dăunători este importantă, deoarece se foloseşte ca parametru în
prognoza insectelor dăunătoare. La Parectopa robiniella s-a considerat ca suprafaţă de probă
o frunză. Dacă s-au numărat 138 de mine (larve) pe 100 de frunze, reiese o densitate de 1,38
în prima generaţie. Pe baza densitaţii se poate aprecia procentul probabil de defoliere:
Pd=densitatea populaţiei x % indivilor viabili/ număr critic.
2.6.4 Estimarea mediei populaţionale
Estimarea mediei populaţionale se realizează pornind de la medie, deviaţia standard şi
eroarea standard a mediei. În acest sens am determinat distribuţia t sau distribuţia Student
care este definită prin medie, deviaţie standard şi numărul gradelor de libertate (n-1). Pornind
de la deviaţia standard se determină eroarea standard a mediei:
Sx 

s
n

Intervalul de confidenţă al mediei pentru o probabilitate de 95% se stabileşte pornind de la
relaţia:

μ = x ± Sx · t (0.05, n-1).
Pornind de la această relaţie se poate determina limita superioară şi inferioară a intervalului de
confidenţă:
LI= x - Sx · t (0.05, n-1)
LS= x + Sx · t (0.05, n-1).
Intervalul de confidenţă se poate reprezenta grafic.
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2.6.5 Testarea diferenţelor dintre două probe
Pentru compararea mediilor populaţiilor din care au fost extrase probele se poate
folosi testul t sau testul U. Testul t se aplică în cazul probelor independente în variantă
bilaterală sau unilaterală.

t

x

A



 x B   A   B 
2

2

SA
S
 B
nA
nB

- x A , x B media valorilor din proba A şi B;
- μA, μB media populaţiei A şi B;
- S2A , S2B varianţele probelor;
- nA, nB dimensiunea probelor.
Valoarea testului se compară cu valoarea critică calculată ce se identifică din tabel în funcţie
de gradele de libertate şi α. Gradele de libertate se pot estima cu ajutorul ecuaţiei WelchSatterthwaite sau mai simplu cu ajutorul ecuaţiei:
gl = min(nA, nB)-1
dacă | t | > t(α, gl) se respinge H0 şi se acceptă H1.
Probabilitatea ipotezei H1 se obţine prin scăderea H0 din 1:
P(H1) =1- p(H0).
Dacă probele sunt extrase aleator din aceeaşi populaţie se aplică testul t (Student) pentru
perechi de observaţii. Se calculează diferenţa dintre valorile perechilor de date (D).
D=XA- XB după care se stabileşte media diferenţelor:

D =∑D/n;
-eroarea standard se determină împărţind deviaţia standard a diferenţelor (S D) la radicalul
numărului perechilor de observaţii (n):
SD=

[ D2 - ( D) 2 / n] /n - 1

S D = SD / n

Statistica testului t este egală cu raportul dintre media diferenţelor şi eroarea standard a mediei
diferenţelor:
t =D/ SD .
Dacă | t | >t(α, n-1) se respinge H0 şi se acceptă H1, pentru p=1- α. Valoarea critică se poate
afla din tabele statistice.
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2.6.6 Testarea diferenţelor dintre trei sau mai multe probe
Se realizează cu ajutorul analizei varianţei. Această tehnică se simbolizează prin
acronimul ANOVA. Tehnica ANOVA permite descompunerea variabilităţii în componentele
sale. Variabilitatea unor probe este dată de variabilitatea internă şi externă a probelor:
S2t = S2ext + S2int;
S2t - varianţa totală;
S2ext - varianţa externă (dintre probe);
S2int – varianţa internă (din probe);
În ANOVA varianţa este considerată ca suma totală a pătratelor mediilor împărţită la
numărul gradelor de libertate.
S2= SP =SP/ gl
Statistica ANOVA (F) reprezintă raportul dintre varianţa externă şi cea internă în
funcţie de gradele de libertate interne şi externe. Dacă F are o valoare mare rezultă că
variabilitatea externă este mai mare decât cea internă. Pentru a testa omogenitatea varianţei
interne se foloseşte testul Hartley ce ia în calcul raportul dintre varianţa cea mai mare şi cea
mai mică:
Fmax= S2max /S2min
Valoarea lui Fmax se compară cu valoarea critică din tabelele de calcul (Fmax(α, k, n-1)). Dacă
Fmax < Fmax(α, k, n-1) nu există diferenţe semnificative pentru varianţele interne ale probelor.
În prelucrarea statistică a datelor am folosit două tipuri de ANOVA:
-

ANOVA unifactorială;

-

ANOVA bifactorială fără replicare.

2.6.7 Analiza corelaţiei
În cadrul cercetărilor ecologice se poate analiza corelaţia ce se stabileşte între două
variabile şi cât de puternică este această asociere. Existenţa asocierii presupune că orice
modificare a unei variabile atrage după sine o modificare a celeilalte variabile. Pentru analiza
corelaţiei probele se extrag aleator, se stabileşte tipul corelaţiei şi cât de puternică este
aceasta. Corelaţia poate fi pozitivă, negativă sau absentă. Dacă se examinează pe grafic
corelaţia, stabilirea tipului poate fi subiectivă de aceea se calculează coeficientul de corelaţie
(r) (Zamfirescu & Zamfirescu, 2007). Valoarea lui r este cuprinsă între +1 şi -1. Dacă r are
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valori apropiate de +1 şi -1 corelaţiile sunt puternic pozitive sau negative. În cazul valorilor
parametrice se utilizează parametrul de corelaţie Pearson:
Sxy=

r=

 ( x  x)(q  q)
n 1

S xy
SxS y

=

 x

n xy   x y

2



 ( x ) 2 n  y 2  ( y ) 2



.

Statistica testului este de tip Student şi se calculează cu ajutorul numărului de perechi de
valori şi valoarea lui r.

t= r

n2
.
1 r2

Dacă |t|  t(  , n-2) se acceptă H1 cu o probabilitate de p = 1-  .
Calcularea lui r2 indică proporţia prin care o valoare depinde de cealaltă valoare.
Folosind funcţia CORREL (Microsoft Excel) am calculat valoare lui r şi am
reprezentat grafic corelaţiile dintre dinamica populaţiilor de insecte şi diferiţi factori abiotici.

2.6.8 Analiza regresiei
Termenul de regresie introdus de Galton în 1886 desemnează procesul de predicţie a
unei variabile cu ajutorul altei variabile. Regresia exprimă legătura dintre o variabilă
endogenă şi mai multe variabile exogene. În determinarea acesteia am folosit programul
CurveExpert 1.4.

2.6.9 Calcularea suprapunerii nişelor
În calcularea suprapunerii nişelor am folosit indicele Pianka (1973). Am analizat
1500 de foliole iar datele au fost introduse în tabelul de calcul al programului EcoSim.

2.6.10 Coeficientul de înmulţire; Activitatea duşmanilor
Coeficientul de înmulţire reprezintă raportul dintre densitatea populaţiei dintre două
generaţii consecutive. Acest parametru oferă informaţii asupra creşterii şi descreşterii
populaţionale, el este supraunitar în progradaţie şi subunitar în retrogradaţie. Coeficientul de
creştere a gradaţiei reprezintă raportul dintre densitatea populaţiei dintr-un an şi anul
anterior(Marcu & Simon, 1995)
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Activitatea duşmanilor
Între acţiunea entomofagilor asupra fitofagilor aflaţi în gradaţie există un decalaj de 2 3 ani cea ce permite realizarea acestei fluctuaţii numerice. Zoofagii acţionează asupra ouălor,
larvelor, pupelor, dar şi adulţilor. Mortalitatea este mică în fazele incipiente ale gradaţiei
după care creşte (Marcu & Simon, 1995).
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CAPITOLUL III
3.INSECTE DĂUNĂTOARE PĂDURILOR DE FOIOASE

3.1 Lepidoptere dăunătoare pădurilor de foioase
Lepidopterele sunt insecte ce au o metamorfoză holometabolă pe parcursul căreia se
dinsting cele patru stadii de dezvoltare. De-a lungul acestor stadii poate interveni diapauza
datorată în principal condiţiilor de mediu nefavorabile. Generaţia are o durată variabilă
depinzând în mod direct de factorii externi. Există specii monovoltine, polivoltine şi
multianuale a căror dezvoltare se întinde pe mai mulţi ani. Raportul dintre sexe este de obicei
în favoarea masculilor (Marcu & Simon, 1995).
3.1.1 Parectopa robiniella Clemens – 1863
Încadrare taxonomică
Specia face parte din regnul Animalia, filumul Arthropoda, clasa Insecta, ordinul
Lepidoptera, familia Gracillariidae, subfamilia Gracillariinae, genul Parectopa, specia
robiniella.
Salcâmul a fost introdus în ţara noastră în a doua jumătate a sec XIX, iniţial pentru
fixarea terenurilor nisipoase din sudul Olteniei şi al Moldovei şi în nord - vestul ţării. Datorită
capaciţii sale de înmulţire cultura acestei specii a fost extinsă în multe regiuni ale ţării în
detrimentul speciilor autohtone. Culturile înfiinţate s-au dezvoltat satisfăcător neavând
duşmani naturali care să le limiteze vegetaţia (Neţoiu & Tomescu, 2006). Însă începând cu
anul 1989 s-a depistat prezenţa unor molii miniere: Parectopa robiniella şi Phyllonorycter
robiniella. Originare din America de Nord, cele două specii invazive, (Parectopa robiniella
Clemens – 1863, Phyllonorycter robiniella Clemens – 1859) au

pătruns şi în Europa

răspândindu-se în majoritatea ţărilor (Csóka, 2001; Šefrová, 2002; De Prins & De Prins,
2005; Neţoiu & Tomescu, 2006). Parectopa robiniella a fost semnalată în Italia în 1970
(Vidano, 1971) iar Phyllonorycter robiniella a fost semnalată în anul 1983. În România,
Parectopa robiniella a fost semnalată în Drobeta Tr. Severin (Neţoiu, 1990) iar
Phyllonorycter robiniella în judeţul Vâlcea (Neţoiu, 2002). Cercetările realizate au vizat
descrierea morfologică a speciilor (Martinez & Chambon, 1987; Whintebread, 1990),
descrierea ciclului de viaţă (Csóka, 1999; Neţoiu, 2003),
(Neţoiu & Toma, 2006), acţiunea paraziţilor

descrierea efectelor ecologice

asupra acestor specii (Csóka et al., 2009;

Hansson & Shevtsova, 2010).
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Parectopa robiniella – a fost depistată în Europa cu 39 de ani în urmă în jurul oraşului
Milano. Din Italia s-a extins rapid şi în ţările Elveţia, Slovacia, Franţa, Ungaria, Austria.
În România a fost depistată într-o pădure de salcâm pe malul Dunării la graniţa cu
Serbia (Neţoiu, 1990). Molia minieră s-a extins rapid în mai multe ocoale silvice cu o viteza
de circa 100 de km pe an şi se consideră că aceasta este răspândită în toată ţara. Ivinskis &
Rimsaitè (2008) consideră că în răspândirea moliei miniere un rol important au cureţii de aer.

3.1.1.1 Descrierea speciei
Adultul (fig. 10) are o lungime a corpului de 4 - 5 mm. Anvergura aripilor este de 7 - 8
mm. Aripa anterioară este de culoare maro închis, prezentând pe marginea costală patru benzi
de culoare albă. Primele benzi (fig. 11) sunt orientate spre vârful aripii, iar a patra este
orientată contrar. Pe partea posterioară a aripii există trei benzi albe orientate spre vârful aripii
şi intercalate cu primele benzi de pe marginea costală (Martinez & Chambon, 1987). Antenele
sunt filamentoase mai lungi decât aripile. Pe cap prezintă solzi albicioşi. Oul este mic
(aproximativ 0,30mm), incolor depus de obicei izolat pe partea inferioară a unei foliole de
salcâm în apropierea nervuri principale. Larva (fig. 13) la început are culoarea albă, apoi
devine galben – verzuie iar la maturitate poate să ajungă la 5mm lungime .
Pupa este la început verzuie iar apoi se brunifică. Împuparea se realizează într-un cocon alb
format pe frunzele din litieră (fig. 12).

Figura 10: Adulţi de Parectopa robiniella
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Figura 11: Aripile anterioară şi posterioară

Figura 12: Coconi la Parectopa robiniella

Figura 13: Larve de Parectopa robiniella
3.1.1.2 Ciclul de viaţă al speciei Parectopa robiniella
În regiunea studiată s-a constatat că molia a avut două generaţii. În alte zone ale ţării
specia poate dezvolta şi trei generaţii pe an (Neţoiu, 1990). Prima generaţie a apărut şi s-a
dezvoltat între 15 iunie - 20 iulie, iar a doua generaţie a apărut şi s-a dezvoltat din prima
decadă a lunii august până în prima decadă a lunii septembrie. Ouăle sunt depuse pe epiderma
inferioară a frunzelor tinere. Din ele ies larve ce formează mine triunghiulare vizibile doar pe
partea inferioară a frunzei. Aceste mine sunt plasate la locul de inserţie al unei nervuri
secundare cu nervura principală. Larva produce apoi o mină penată ce se extinde în mezofilul
frunzei. În această mină nu se acumulează excremente deoarece ele sunt în permanenţă
evacuate printr-un orificiu din epiderma inferioară. După ce larva ajunge la dimensiunea
corespunzătoare părăseşte mina coborând cu ajutorul unui fir de mătase la suprafaţa litierei.
Ajunsă pe litieră formează un cocon alb. Zborul de împerechere are loc seara (Neţoiu, 1990;
Csóka, 1999), iar după acesta ouăle sunt depuse pe frunze.
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3.1.1.3 Vătămări produse de Parectopa robiniella
Specia este dăunătoare datorită minelor săpate în mezofilul frunzei (fig. 14) de către
larve în procesul de hrănire. Consumând ţesutul asimilator o dată cu săparea minei, din frunză
rămân cele două epiderme şi vasele conducătoare care se închid la culoare. Din datele de pe
teren s-a constatat că pe o foliolă pot exista mai mult de trei mine. Pentru a caracteriza gradul
de vătămare s-au folosit următorii parametri:
- intensitatea atacului exprimată prin numărul de mine pe frunză;
- frecvenţa arborilor atacaţi.

Figura 14: Mine de Parectopa robiniella
3.1.1.4 Depistarea insectei
Specia a fost depistată în anul 2008 în liziera unei păduri (S1) din localitatea
Retevoieşti (fig. 15).

S2

S1

Figura 15: Staţiile de prelevare a probelor pentru specia Parectopa robiniella
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Suprafaţa de probă delimitată în lizieră prezintă un arboret de salcâm heterogen, rar,
expus la lumină (fig. 16).

Figura 16: Salcâmet situat în liziera pădurii
La o distanţă de 2,5 km faţă de salcâmetul din lizieră există un arboret matur şi viguros
de salcâm ce ocupă o suprafaţă de 2 hectare (fig.17).

Figura 17: Salcâmet matur dispus insular în pădurea de fag
Depistarea s-a făcut prin observarea directă a frunzelor pentru a constata prezenţa
minelor. Molia minieră a fost depistată la începutul lunii iunie 2008 doar în lizieră iar pentru
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realizarea unor comparaţii, în anul 2010 au fost colectate probe din salcâmetele existente în
localităţile Domneşti şi Nucşoara.
S-au colectat ramuri cu frunze de pe 5 exemplare şi s-au numărat minele de pe primele
20 de frunze începând din vârf şi s-au obţinut următorele rezultate:
- 21 iunie - 14 mine/100 frunze;
- 28 iunie - 60 mine/100 frunze;
- 6 iulie - 138 mine/ 100 frunze;
- 20 iulie - minele sunt părăsite.
3.1.1.5 Tipul de distribuţie
În determinarea tipului de distribuţie s-au folosit datele obţinute la 6 iulie (tab. 3).
Tabelul 3.
Date prelevate din teren la data de 6 iulie
x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

f

53

15

14

7

3

3

1

0

0

2

0

1

1

x = numărul de indivizi/unitate de probă (o frunză);
f = numărul de unităţi care a avut 0, 1, 2, 3, ... indivizi;

x =∑f(x)/n = 138/100 = 1,38.
Pe baza acestor date am calculat următorii parametri statistici (tab. 4):
Tabelul 4.
Date statistice la specia Parectopa robiniella
Mediana

Modul

Varianţa

Abaterea

S2 x

standard
0

0

5,3

2,3

3,8

Deoarece 3,8 › 1, rezultă că distribuţia este grupată. Această distribuţie este definită de doi
parametri:
-

media populaţională

-

un exponent k.
2

X
1,9
k= 2
=
= 0,48.
s  X 3,9
Se calculează probabilitatea pentru x = 0:
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p(0) = q- k = (1+ X /k)- k = (1+1,38/0,48)- 0,48=0,526.
Se calculează probabilitatea pentru x ›0:
p(x ›0)=

k  x 1 x

 p( x  1) .
x
xk

Valorile calculate pentru p (1,2…12) sunt reprezentate grafic în figura 18.
0.2

p(x)

0.15
0.1
0.05
0
0

2

4

6

8

10

12

x

Figura 18: Probabilităţile prezenţei indivizilor pe frunză în prima generaţie
Dacă se realizează suma probabilităţilor se constată că are valoarea mai mică decât 1.
Pe baza datelor obţinute se poate realiza o comparaţie între frecvenţele observate şi cele
estimate pe baza modelului distribuţiei binomiale negative (fig. 19).
20
18
16
14

p(x)

12

f′

10
8

f

6
4

2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

Figura 19: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative.
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Pe baza acestui grafic se poate observa că există o corelaţie strânsă frecvenţele
observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului distribuţiei binomiale negative. Se poate
concluziona că dispersia populaţiei studiate este aglomerată. Deoarece IG are valoarea între 0
şi 1, gradul de aglomerare nu este scăzut.
La 10 august 2008 am constatat cel de-al doilea atac a cărui intensitate este mai mare
(toţi arborii din lizieră au fost atacaţi). Date obţinute în timpul celui de-al doilea atac:
17 august

262 mine / 100 frunze

24 august

525 mine / 100 frunze

2 septembrie

520 mine / 100 frunze

9 septembrie

517 mine / 100 frunze

Densitatea maximă 5,25 larve pe frunză.
Coeficientul de înmulţire D2 / D1 = 5,25 / 1,38 = 3,8
Pentru prelucrarea statistică a datelor am folosit datele din 24 august. Prin prelucrarea datelor
din teren colectate în 24 august 2008 am obţinut următoarele rezultate pentru specia
Parectopa robiniella (tab. 5)
Tabelul 5.
Date statistice la specia Parectopa robiniella în data de 24 august 2008
Me

S2

S

X

SX

IG

4

25,1

5,0

5,25

0,5

0,007

Din analiza acestor date se constată că indicele de dispersie (S2/ X ) este supraunitar,
fapt ce demonstrează că distribuţia este grupată. Am calculat testul X2 pentru a verifica tipul
de distribuţie. Deoarece valoarea obţinută este mai mare decât statistica testului (5,1› 1,96)
rezultă că distribuţia este grupată. Deoarece IG are o valoare mai mică decât în prima
generaţie, se va verifica dacă există corelaţie între tipul de distribuţie estimat şi cel observat.
Pentru aceasta am calculat valorile lui p(x) şi f′ le-am reprezentat grafic (fig. 20)
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frecvenţa
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Figura 20: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative la Parectopa robiniella
Comparaţia realizată între

frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza

modelului distribuţiei binomiale negative denotă o concordanţă mai mică între cele două
frecvenţe comparativ cu prima generaţie.
3.1.1.6 Intervalul de confidenţă al mediei
Se determină pornind de la calcularea erorii standard a mediei şi de la aflarea din
tabele statistice a valorii lui t . Intervalul de confidenţă al mediei se reprezită grafic (fig. 21).
Sx 

S
2,3

 0,23 .
n 10

t(0,05,99)= 1,984

  1,38  0,23  1,984  1,38  0,45
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

Figura 21: Intervalul de confidenţă al mediei pentru prima generaţie (Parectopa robiniella)
2008
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Intervalul de confidenţă al mediei pentru a doua generaţie
Intervalul de confidenţă al mediei pentru a doua generaţie este reprezentat grafic (fig. 22).
t(0,05,99)= 1,984

  5,25  0,5  1,984  5,25  0,99
7
6
5
4
3
2
1
0
0

2

4

Figura 22: Intervalul de confidenţă al mediei pentru a doua generaţie a speciei Parectopa
robiniella 2008
Din analiza celor două intervale de confidenţă ale mediilor se constată că în a doua
generaţie intervalul de cofidenţă este mai mare. Pentru a testa existenţa diferenţei între cele
două generaţii am aplicat testul t. Pentru o distribuire normală a datelor se recurge la
logaritmarea lor cu ajutorul logaritmului natural (tab. 6):
Tabelul 6.
Date logaritmizate
XA,XB 2

3

4

5

6

7

8
-

9
-

2,19

10
-

11

ln(xA)

0,69 1,09 1,38 1,6 1,79

ln(xB)

0,69 1,09 1,38 1,6 1,79 1,94 2,07 2,19 2,3 2,39

12

2,39 2,48
-

14

16

19

20

-

-

-

-

2,63 2,77 2,94 2,99

Pe baza acestor date am determinat variaţa şi media:
S A  1,66

S B  3,22

X A = 0,32

X B  1,65

2

2

Se calculează statistica testului:
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t

XAXB
2

2

=

SA
S
 B
nA
nB

1,65  0,32
 4,9
1,66 3,22

47
82

gl=min(47,82)-1  2.
Valoarea statistică a testului este mai mare decât valorea critică corespunzătoare
gradelor de libertate, ca urmare se acceptă ipoteza H1 conform căreia există diferenţe
semnificative între cele 2 probe.

3.1.1.7 Intensitatea atacului
Prin observarea arboretului s-a constatat că din cei 30 arbori inventariaţi 9 au fost
atacaţi. Se poate cocluziona că 30% dintre arbori au fost atacaţi în prima generaţie a speciei
Parectopa robiniella, iar în a doua generaţie procentul a fost de 100%.
Urmărind frecvenţa foliolelor atacate după numărul de mine pe frunză (fig. 23), se
constată că în prima generaţie (2008) doar jumătate dintre frunze sunt atacate iar dintre

Procentul frunzelor atacate

acestea majoritatea prezintă 1 - 2 indivizi.
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Numărul de indivizi pe frunză

Figura 23: Frecvenţa foliolelor atacate după numărul de mine pe frunză în prima
generaţie (2008)
Urmărind frecvenţa foliolelor atacate după numărul de mine pe frunză pentru a doua
generaţie (fig. 24), se constată că peste 80% dintre frunze sunt atacate, iar dintre acestea
majoritatea prezintă între 2 - 4 indivizi.
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Figura 24: Frecvenţa foliolelor atacate după numărul de mine pe frunză în a doua
generaţie (2008)
Rezultatele obţinute s-au comparat cu cele obţinute de Neţoiu şi Toma (2006) şi s-a
constatat că pentru prima generaţie sunt asemănătoare, în schimb pentru a doua generaţie
rezultatele sunt diferite. Curba frecvenţei foliolelor atacate după numărul de mine pe frunză în
a doua generaţie prezintă o pantă ascendentă şi una descendentă cu un procent maxim pentru
frunzele ce au câte 6 indivizi (Neţoiu & Toma, 2006).
3.1.1.8 Testarea diferenţelor dintre probe
Datele numerice prelevate în anul 2009 pentru cele două generaţii ale speciei
Parectopa robiniella au permis realizarea unei comparaţii între toate probele (A - prima
generaţie din anul 2008, B - a doua generaţie din 2008, C - prima generaţie din anul 2009, D a doua generaţie din 2009) aplicând ANOVA unifactorială. Prin aplicarea acestui test se poate
constata dacă există deosebiri semnificative între probe (au fost analizate 400 de frunze).
Ipotezele testului sunt:
H0 –mediile probelor nu diferă semnificativ;
H1 –mediile probelor diferă semnificativ.
Datele obţinute sunt reprezentate în tabelul 7.
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Tabelul 7.
Tabel statistic ANOVA:
Sursa de

SP

gl

F

Externă

4979

3

1659,6

Internă

3887,75

396

9,81

Totală

8866,75

399

variaţie
169,1

Valoarea lui F calculată se compară cu valoarea critică corespunzătoare gradelor de libertate:
169,1› F(0,05, 3,399)=2,68.
Ca urmare se acceptă că mediile probelor diferă semnificativ.
Pentru a compara probele două câte două se aplică testul Tukey ce constă în calcularea
modulului diferenţelor mediilor (tab. 8).
Tabelul 8.
Testul Tukey
Media probei

A

1.38

B

5,25

C

1,44

B

C

D

5,25

1,44

6,47

3,87

0,06

5,09

3,81

1.22
5.03

q(0,05,4,400) ≈ 3,68
T  3,68 

9,81
 1,15
100

Comparând statistica testului cu valorile din tabelul 8 se pot trage următoarele concluzii:
- proba A diferă semnificativ de probele B şi D;
- între probele A şi C nu există diferenţe semnificative;
Asemănările şi deosebirile dintre probe s-au reprezentat grafic (fig. 25) adunând şi scăzând la
mediile probelor statistica testului împărţită la doi 

T 1,15


 0,575  .
2
2
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Figura 25: Intervalul de confidenţă pentru fiecare probă
Se observă că intervalele de confidenţă ale probelor A şi C se suprapun în timp ce restul
pobelor au intevale de confidenţă separate.
Datele prelevate din teren (tab. 9) în timpul celor trei ani permit o analiză comparativă
în ceea ce priveşte numărul de indivizi atât între ani cât şi între generaţii, dar şi interacţiunea
dintre cei doi factori.
Tabelul 9.
Densitatea populaţiei
Lizieră

Masiv

Densitatea

Densitatea

Densitatea

Densitatea

indivizilor din

indivizilor din a

indivizilor din

indivizilor din a

prima generaţie

doua generaţie

prima generaţie

doua generaţie

2008

1,38

5,29

0

0

2009

1,44

6,43

0

0,17

2010

2,87

13,4

0,13

0,45

45

În acest sens am aplicat testul ANOVA bifactorial cu replicare pentru a surprinde
asemănările sau deosebirile existente între diferitele generaţii. Rezultatele obţinute se trec în
tabelul 10.
Tabelul 10.
Tabel statistic ANOVA
Sursa de

SP

gl

SP

F

între

4088

1

4088

Fc=127,2

între

861

2

430,9

Fr=13,4

1631,6

2

815,8

Fi=25,4

Internă

17478,8

544

32,13

Totală

24059,4

549

variaţie
Externă
coloane
Externă
rânduri
Interacţiunea
dintre celule

Deoarece valoarea lui Fc este mai mare decât valoarea critică, rezultă că între coloane
(generaţiile din acelaşi an) există o diferenţă semnificativă. Diferenţele se remarcă şi între ani.
În continuare am aplicat testul Tukey (tab.11):
Tabelul 11.
Testul Tukey
Media probei

2008-

2009-F1

2009-F2

2010-F1

2010-F2

5,25

1,44

6,47

2,87

13,40

3,87

0,06

5,09

1,49

12,04

3,81

1.22

2,38

8,15

5.03

1,43

11,96

3,56

6,97

F2

2008-F1

1,38

2008-F2

5,25

2009-F1

1,44

2009-F2

6,43

2010-F1

2,87

10,53

q(0,05,6,544) ≈ 4
T  4

32,1
 2,26.
100
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Analizând tabelul se constată că între primele generaţii din 2008, 2009 şi 2010 nu
există deosebiri semnificative. De asemenea se constată o asemănare între a doua generaţie
din anii 2008 şi 2009. Prin aplicarea testului ANOVA bifactorial cu replicare se observă că
între generaţiile din cadrul aceluiaşi an există deosebiri semnificative, în timp ce între
generaţiile din anii diferiţi pot exista asemănări. Limitele intervalelor de confidenţă se pot
reprezenta grafic adunând şi scăzând la media fiecărui grup valoarea testului împărţită la doi
(fig. 26).
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8
6

2008
2009
2010

4
2
0

Figura 26: Intervalul de confidenţă al mediilor pentru Parectopa robiniella

3.1.1.9 Evoluţia numerică a populaţiei de Parectopa robiniella
Analizând datele din tabel se observă o uşoară creştere numerică a populaţiei în 2009
comparativ cu anul 2008, creştere ce este mai evidentă în a doua generaţie. Coeficientul de
înmulţire în anul 2009 pentru Parectopa robiniella este de 4,4. În prima decadă a lunii august
s-a identificat prezenţa speciei şi în masiv. Urmărind evoluţia numerică a populaţiei (fig. 27),
se constată că specia nu prezintă variaţii numerice bruşte.
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Figura 27: Evoluţia numerică a populaţiei
3.1.1.10 Corelaţii între evoluţia numerică a populaţiei de Parectopa robiniella şi temperatură
În cadrul suprafeţelor de probă specia a fost urmărită săptămânal, dând posibilitatea
realizării unor corelaţii între numărul indivizilor şi mediile temperaturilor din decadele
corespunzătoare. Folosind funcţia CORREL (Microsoft Excel) am calculat valoare lui r şi am
reprezentat grafic corelaţiile (fig. 28, 29).
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Figura 28: Variaţia numerică a populaţiei în corelaţie cu temperatura (2008)
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Figura 29: Variaţia numerică a populaţiei în corelaţie cu temperatura (2009)
Conform valorilor obţinute în anul 2008 se constată o corelaţie moderat negativă, iar în anul
2009 corelaţia este absentă.
3.1.1.11 Studiu comparativ al dinamicii populaţiei de Parectopa robiniella
În anul 2010 insecta Parectopa robiniella a fost depistată şi cercetată în sacâmetele
din localităţile Domneşti şi Nucşoara. Aceste salcâmete sunt localizate în lizierele unor păduri
şi sunt asemănătoare în ceea ce priveşte clasa şi expoziţia. Rezultatele obţinute pentru prima
şi a doua generaţie sunt prezentate comparativ în figurile 30 şi 31.

Nr. maxim de indivizi pe frunză

9
8
7
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Media indivizilor
pe frunză

5
4
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Retevoişti

Domneşti

Nucşoara

Figura 30: Dinamica populaţiei de Parectopa robiniella în cele trei localităţi (prima
generaţie)
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Figura 31: Dinamica populaţiei de Parectopa robiniella în cele trei localităţi
(a doua generaţie)
Aplicarea testului ANOVA unifactorial pentru compararea mediilor populaţiei (pentru
a doua generaţie) din cele trei localităţi denotă o asemănare mare între mediile populaţiei de
Parectopa robiniella

din localităţile Retevoişti şi Domneşti. Rezultatele obţinute în

localitatea Nucşoara sunt foarte asemănătoare cu cele obţinute în localitatea Retevoieşti în
anul 2009.
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3.1.2 Phyllonorycter robiniella Clemens -1859
Încadrare taxonomică
Specia face parte din regnul Animalia, filumul Arthropoda, clasa Insecta, ordinul
Lepidoptera, familia Gracillariidae, subfamilia Lithocolletinae, genul Phyllonorycter, specia
robiniella.
Phyllonorycter robiniella a fost identificată pentru prima dată în Basel, Elveţia, iar în
anii următori specia a fost identificată în mai multe ţări (Whitebread, 1990). În ţara noastră
specia a fost semnalată în anul 2002 salcâmetele din jurul staţiunii Călimăneşti judeţul
Vălcea (Neţoiu, 2003).

3.1.2.1 Descrierea speciei
Adultul (fig. 31) are o dimensiune cuprinsă între 3 – 4 mm. Anvergura aripilor este de
5 - 6 mm. Aripa anterioară prezintă o alternanţă de benzi dispuse în V cu vârful spre apex de
culoare brună, oranj şi alb. Marginea posterioară a aripii prezintă trei strigule albe. Apical
aripa prezintă o pată neagră înconjurată de o zonă portocalie cu contur circular negru. Aripa
posterioară are o culoare gri cu numeroşi peri de culoare brună. Antenele sunt lungi filiforme
mai deschise la culoare spre vârf. La nivelul capului adulţi prezintă numeroşi peri de culoare
alb - cenuşie. Oul este mic fiind depus pe partea inferioară a frunzei spre marginea acesteia
(Whitebread, 1990). Larva (fig. 32 a) are 3 – 4 mm şi este de culoare galben - verzui. Pupa
(fig. 32 c) se dezvoltă într-un cocon alb şi dens şi are o dimensiune de circa 3 mm (fig. 32 b).
Din pupă iese adultul ce părăseşte mina prin epiderma inferioară.

a)

b)

Fig. 31: Phyllonorycter robiniella
( a - adult vedere antero – laterală, b - adult faţa dorsală şi ventrală)
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a)

b)

c)

Figura 32: Phyllonorycter robiniella - larve (a), cocon (b), pupe (c)
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3.1.2.2 Ciclul de viaţă
Cercetările au demonstrat că este o specie bivoltină (Csóka, 1999), dar există studii ce
indică faptul că în anii cu toamnă lungă dezvoltă şi o a treia generaţie (Neţoiu, 2003). Adulţii
zboară în lunile iulie şi august iar după împerechere femela depune câte un ou pe partea
inferioară a frunzei. Din ou apare larva care se hrăneşte cu ţesutul lacunar iar apoi înaintează
şi spre ţesutul palisadic. Spre deosebire de Parectopa robiniella, excrementele acestei larve
rămân în zona centrală a minei. Când larva ajunge la maturitate la nivelul minei mai rămân
cele două epiderme şi fasciculele libero - lemnoase. Epiderma inferioară de la nivelul minei
are aspectul unei pâsle albicioase iar cea superioară are aspect mozaicat (galben - verzui).
Împuparea are loc în interiorul minei într-un cocon alb dens mătăsos. Specia poate ierna sub
formă de pupă iar primăvara fluturele părăseşte mina printr-o crăpătură a epidermei inferioare.
În zona unde s-a realizat cercetarea specia a avut 2 generaţii pe an.
3.1.2.3 Vătămări produse de Phyllonorycter robiniella
Phyllonorycter robiniella este o specie dăunătoare datorită minelor de tip stigmatonom
pe care le produce frunzelor de salcâm (fig. 33). Mai întâi larva consumă ţesutul lacunar iar
apoi pătrunde în profunzime consumând ţesutul asimilator până la epiderma superioară. Încă
de la început epiderma inferioară este alburie şi va rămâne în acest fel pe tot parcursul
dezvoltării insectei. Vasele conducătoare nu sunt consumate dar ele cu timpul se brunifică şi
se usucă. Deoarece larvele se hrănesc cu ţesut asimilator productivitatea arborelui este mult
diminuată. S-a constatat de asemenea că frunzele atacate cad prematur. În general pe o foliolă
se dezvoltă o singură mină, dar există şi posibilitatea dezvoltării pe frunză a 2 - 3 mine. Trei
patru mine pe o foliolă pot acoperii întreaga foliolă.

Figura 33: Mine produse de Phyllonorycter robiniella
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3.1.2.4 Depistarea insectei.
Insecta a fost depistată în staţiile de prelevare (S1 şi S2) stabilite pentru Parectopa
robiniella Depistarea insectei s-a realizat în prima decadă a lunii august (2008) iar atacul s-a
suprapus cu a doua generaţie a speciei Parectopa robiniella, dar spre deosebire de această
molie atacul a fost mult mai slab.
Date prelevate din teren în timpul primei generaţii a speciei Phyllonorycter robiniella:
17 august - 14 mine/100 frunze;
24 august - 25 mine/100 frunze;
2 septembrie - 24 mine/100 frunze;
9 septembrie - 21 mine/100 frunze.
În urma prelevării datelor din teren în anii 2008 - 2009 am obţinut următoarele rezultate
(tab. 12):
Tabelul 12.
Date prelevate din teren în anii 2008 - 2009
Prima

2008

2009

x

0

1

2

3

4

5

generaţie f

80

17

1

2

0

0

x

0

1

2

3

4

5

generaţie f

71

22

3

2

2

0

Prima

x

0

1

2

3

4

5

generaţie f

53

26

12

3

3

3

x

0

1

2

3

4

5

generaţie f

24

33

20

9

9

5

A doua

A doua

x = numărul de indivizi/unitate de probă (o frunză);
f = numărul de unităţi care a avut 0, 1, 2, 3, ... indivizi.
Pornind de la aceste date am calculat: media, mediana, modul, varianţa, abaterea standard,
abarea standard a mediei (tab. 13), indicele Green, ANOVA unifactorială şi bifactorială.
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Tabelul 13.
Date satistice la specia Phyllonorycter robiniella
Prima

Me

Mo

S2

S

IG

0

0

0,33

0,57

0,013

0,42

0

0

0,67

0,81

0,014

0,86

0

0

1,51

1,23

0,008

1,61

1

1

2,06

1,43

0,002

Media

generaţie 0,25
2008

A doua
generaţie
Prima

2009

generaţie
A doua
generaţie

3.1.2.5 Tipul de distribuţie
Din analiza acestor date se constată că indicele de dispersie (S2/ X ) este supraunitar
fapt ce demonstrează că distribuţia este grupată. Deoarece IG are valoarea între 0 şi 1 gradul
de aglomerare nu este scăzut. Se calculează testul X2 pentru a verifica tipul de distribuţie:
S2
n  1  0,33  99  130,7 .
X 
0,25
X
2

d  2  x 2  2  (n  1)  1  2,16.
Deoarece 2,16› 1,96 rezultă că distribuţia este grupată.
Această distribuţie este definită de doi parametri:
-

media populaţională;

-

un exponent k.

Pentru a observa corelaţiile frecvenţele observate şi cele estimate se calculează valorile
exponentului k, p(0), p(x) pentru toate probele şi se reprezintă grafic (fig. 34, 35, 36, 37).
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Figura 34: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative în prima generaţie la Phyllonorycter robiniella - 2008.
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Figura 35: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative în a doua generaţie la Phyllonorycter robiniella - 2008.
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Figura 36: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative în prima generaţie la Phyllonorycter robiniella - 2009
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Figura 37: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative în a doua generaţie la Phyllonorycter robiniella - 2009
Din analiza celor patru grafice reiese că există asemănări între frecvenţele observate
(f) şi cele estimate (f′). Ambele frecvenţe respectă modelul distribuţiei binomiale negative dar
frecvenţele observate (f) au valori mai mari.
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3.1.2.6 Densitatea populaţiei
În determinarea densităţii s-a considerat ca suprafaţă de probă o frunză. Densităţile au
aceleaşi valori cu mediile. Pornind de la valorile densităţilor se poate determina coeficienul de
înmulţire între generaţii :
Coeficientul de înmulţire în anul 2008 - D2 / D1 = 0,42 / 0,25 = 1,68;
Coeficientul de înmulţire în anul 2009 - D2 / D1 = 1,61 / 0,86= 1,87;
Coeficientul de creştere dintre prima generaţie din 2009 şi a doua generaţie în 2008 a fost de
2,04.
3.1.2.7 Intervalul de confidenţă al mediei
Se determină pornind de la calcularea erorii standard a mediei şi de la aflarea din
tabele de calcule statistice valoarea lui t. Intervalele de confidenţă ale mediilor sunt
reprezentate grafic (fig. 38).
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Figura 38: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllonorycter robiniella
3.1.2.8 Testarea diferenţelor dintre probe
Pentru a testa existenţa diferenţei între prima generaţie din anul 2008 (A) şi cea din
2009 (C) am aplicat testul t pentru probe neindependente (Anexa 1).
Valoarea critică a testului (t(0,05,4)= 2,77), corespunzătoare gradelor de libertate are valoarea
mai mică decât cea calculată (3,22) rezultând că între frecvenţele celor două probe există
deosebiri semnficative.
Pentru a testa existenţa diferenţei între a doua generaţie din anul 2008 (B) şi cea din
2009 (D) am aplicat testul t pentru probe neindependente (Anexa 1).
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Valoarea critică a testului (t(0,05,4)= 2,77), corespunzătoare gradelor de libertate are valoarea
mai mică decât cea calculată (5,4) rezultă că între frecvenţele celor două probe există
deosebiri semnficative.
Datele numerice prelevate în anii 2008 şi 2009 pentru cele două generaţii ale speciei
Phyllonorycter robiniella au permis realizarea unei comparaţii între toate probele aplicând
testul ANOVA unifactorial. Prin aplicarea acestuia se poate constata dacă există deosebiri
semnificative între mediile probelor. Ipotezele testului sunt:
H0 –mediile probelor nu diferă semnificativ;
H1 –mediile probelor diferă semnificativ.
Se completează tabelul ANOVA (tab. 14):
Tabelul 14.
Tabel statistic ANOVA
Sursa de

SP

gl

F

Externă

110,56

3

36,85

Internă

459,9

396

1,14

Totală

570,5

399

variaţie
32,32

Valoarea lui F calculată se compară cu valoarea critică corespunzătoare gradelor de libertate:
32,32 › F(0,05, 3,400)=2,68. Ca urmare se acceptă că mediile probelor diferă semnificativ.
Pentru a compara probele două câte două se aplică testul Tukey ce constă în calcularea
modulului diferenţelor mediilor (tab. 15).
Tabelul 15.
Tabel statistic Tukey
Media probei

A

0,25

B

0,42

C

0,86

B

C

D

0,42

0,86

1,61

0,17

0,61

1,36

0,44

1.19
0,75

q(0,05,4,400) ≈ 3,68

T  3,68 

1,14
 0,39
100
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Comparând statistica testului cu valorile din tabelul 12 se pot trage următoarele concluzii:
- proba A diferă semnificativ de probele C şi D;
- între probele A şi B nu există diferenţe semnificative;
Asemănările şi deosebirile dintre probe s-au reprezentat grafic (fig. 39) adunând şi scăzând la
mediile probelor statistica testului împărţită la doi 

T 0,39


 0,195  .
2
2


Figura 39: Intervalul de confidenţă al mediilor pentru fiecare probă
Se observă că intervalele de confidenţă ale probelor A şi B se suprapun în timp ce restul
probelor au intervale de confidenţă separate.
3.1.2.9 Evoluţia numerică a populaţiei
Media indivivilor din prima generaţie pe frunză a fost de 0,25 iar în a doua generaţie a
fost de 0,42. În anul 2009 prima generaţie s-a suprapus peste a doua generaţie a speciei
Parectopa robiniella. În prima decadă a lunii septembrie s-a constatat o medie de 0,86
indivizi pe frunză. La data de 10 octombrie 2009 s-au prelevat 100 de frunze din zona
cercetată şi prin numărarea minelor s-a obţinut o medie de 1,61. Analizând evoluţia numerică
a acestei specii (fig. 40) se constată o dublare a numărului de indivizi la fiecare generaţie.
Această caracteristică este importantă pentru realizarea unor prognoze ale speciei în
ecosistem.
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Figura 40: Evoluţia numerică a populaţiei de Phyllonorycter robiniella
În anul 2010 specia a prezentat un număr mediu de 3 indivizi pe frunză respectiv 5,8
indivizi în a doua generaţie. Cunoscând că o frunză are în medie 17 - 19 foliole, iar pe o
foliolă se pot dezvolta 2 - 3 larve miniere se poate spune că în anul 2012 insecta intră în
gradaţie.
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3.1.2.10 Corelaţii între evoluţia numerică a populaţiei de Phyllonerycter robiniella şi
temperatură
În cadrul suprafeţei de probă specia a fost cercetată săptămânal dând posibilitatea
realizării unor corelaţii între numărul indivizilor şi mediile temperaturilor din decadele
corespunzătoare. Folosind funcţia CORREL (Microsoft Excel) am calculat valoarea lui r şi
am reprezentat grafic corelaţiile (fig. 41, 42).
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Figura 41: Variaţia numerică a populaţiei de Phyllonorycter robiniella în corelaţie cu
temperatura (2008)
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Figura 42: Variaţia numerică a populaţiei de Phylonorycter robiniella în corelaţie cu
temperatura (2009)
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Conform valorilor obţinute în anii 2008 şi 2009 se constată o corelaţie slab negativă şi
moderat negativă între numărul indivizilor şi temperatură.
3.1.3 Studiu asupra acţiunii parazitoizilor la Parectopa robiniella şi
Phyllonorycter robiniella
Studiile realizate în Serbia de Stojanović & Marković (2005) au evidenţiat existenţa
a 23 de specii de paraziţi primari şi secundari pentru Parectopa robiniella şi Phyllonorycter
robiniella cu o rată a parazitării de 50%. În Ungaria, Csóka et al., (2009) au depistat 19 specii
de paraziţi. În România cercetările realizate de Ureche (2006) în salcâmete din judeţele Galaţi
şi Bacău au pus în evidenţa exitenţa a doi paraziţi Minotetrastichus frontalis Nees şi
Closterocerus formosus Westw.
Pentru a identifica existenţa parazitoizilor la Parectopa robiniella şi Phyllonorycter
robiniella în anul 2010 s-au colectat foliole (200) cu larve de ultima vârstă şi au fost puse
câte 25 în cuti de plastic. Cutiile au stat la temperatura camerei (18 - 20°C) iar după apariţia
adulţilor s-a verificat numărul acestora. În cele opt loturi, alături de Parectopa robiniella s-au
identificat două specii de parazitoizi aparţinând genurilor Sympiesis (fig. 43) şi
Minotetrastichus (fig. 44).

Figura 43: Sympiesis sp.

Figura 44: Minotetrastichus sp.

Figura 45: Chrysocharis sp.
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Abundenţa celor doi parazitoizi la Parectopa robiniella în cele două generaţii este
reprezentată în următorul grafic (fig. 46):

100
90
80
70
60
Sympiesis sp.

50
40

Minotetrastichus sp.

30

20
10
0
F1

F2

Figura 46: Abundenţa relativă a celor doi parazitoizi în anul 2010 la Parectopa robiniella
Urmărind acest grafic se constată că specia dominantă este Minotetrastichus sp., iar Sympiesis
sp. a apărut în a doua generaţie.
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Figura 47: Rata parazitării pentru Parectopa robiniella în anul 2010
Urmărind acest grafic se constată că rata parazitării este scăzută având valoarea de
0,5% în prima generaţie şi de 5% în a doua generaţie.
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În cele opt loturi, alături de Phyllonorycter robiniella s-au identificat trei specii de
parazitoizi Sympiesis sp., Minotetrastichus sp. şi Chrysocharis sp. (fig. 45).
Abundenţa celor trei parazitoizi la Phyllonoycter robiniella în cele două generaţii este
reprezentată în următorul grafic (fig. 48)
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Figura 48: Abundenţa relativă a celor trei parazitoizi la Phyllonorycter robiniella în anul
2010
Urmărind acest grafic se constată că specia dominantă este Minotetrastichus sp., iar Sympiesis
sp. a apărut în ambele generaţii.
Rata parazitării pentru Phyllonorycter robiniella în anul 2010
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Figura 49: Rata parazitării pentru Phyllonorycter robiniella în anul 2010
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Urmărind graficul de la figura 49 se constată că rata parazitării este de 20% în prima
generaţie şi de 28% în a doua generaţie. Comparând ratele de parazitare la cele două molii se
constată că la Phyllonorycter robiniella au valori mai mari.
3.1.4 Efecte ale acţiunii moliilor miniere
În primăvara anului 2009 s-a făcut o comparaţie privind capacitatea de înflorire la
salcâmii puternic atacaţi şi cei neatacaţi. În cazul celor atacaţi înflorirea s-a realizat mai târziu
şi a fost cu 45% mai redusă (condiţiile termice şi hidrice au fost normale pentru formarea
rezervelor de glucide necesare formării mugurilor florali). Studiul a fost repetat şi în anul
2010 când s-a constatat o reducerea numărului de flori cu 32%. Această corelaţie între
intensitatea atacului, perioada de înflorire şi numărul de flori a fost observată şi de Maceljski
& Mešić (2001). Gradul de vătămare al frunzelor (%) este reprezentat grafic (fig. 50)
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Figura 50: Gradul de vătămare al frunzelor în lizieră
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Figura 51: Gradul de vătămare al frunzelor în masiv
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3.1.5 Abundenţa relativă a moliilor miniere
Abundenţa relativă reprezintă proporţia procentuală dintre numărul indivizilor unei
specii faţă de alte specii din totalul probelor recoltate în acelaşi timp. Pentru cele două specii
am determinat următoarele abundenţe (fig. 52):
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Figura 52: Abundenţa relativă a moliilor miniere
Analizând acest grafic se constată o creştere a abundenţei pentru specia Phyllonorycter
robiniella.
3.1.6 Calcularea suprapunerii nişelor
În calcularea suprapunerii nişelor am folosit indicele Pianka (1973). Deoarece ambele
specii miniere sunt monofage am considerat fiecare frunză o nouă resursă de hrană. Am
analizat 1500 de foliole iar datele au fost introduse în tabelul de calcul al programului
EcoSim. Valoarea acestui indice a fost în anul 2009 de 0,02 iar in anul 2010 de 0,06. Studiul
realizat de către Fodor & Hâruţa (2009) în salcâmetele din centrul şi vestul ţării cu privire la
suprapunerea nişelor celor două specii indică valori mai mici ale acestui indice. Variaţiile
anuale ale acestui indice sunt în legătură directă cu intensitatea atacului.
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3.2 Homoptere dăunătoare a pădurilor de foioase
Homopterele sunt insecte ce au dimensiuni variabile de la câţiva milimetri până la
câţiva centimetri. Corpul lor are formă convexă iar unele specii prezintă formaţiuni pe cap sau
pe torace ce le conferă un aspect particular. Capul este hipognat sau ortognat iar aparatul
bucal este specializat pentru înţepat şi supt. Antenele sunt filiforme iar aripile sunt
membranoase. Unele specii prezintă glande ceriere ce produc secreţii de culoare albă ce le
maschează corpul. Unele specii sunt aptere, heterometabole, fitofage, ce se hrănesc cu sucuri
vegetale. Dejecţiile lor bogate în zaharuri favorizează dezvoltarea ciupercilor.

3.2.1 Phyllaphis fagi (Linnaeus, 1767)
Încadrare taxonomică
Specia face parte din regnul Animalia, încrengătura Arthropoda, clasa Insecta, ordinul
Hemiptera, superfamilia Aphidoidea, familia Aphididae, genul Phyllaphis, specia fagi.
Familia Aphididae cuprinde insecte cunoscute sub numele de păduchi de plante. În
ciclul de viaţă se succed forme aripate şi nearipate, sexuate şi agame. Din oul de iernare apare
femela nearipată numită fundatrix care formează partenogenetic câteva generaţii de femele
fundatrigene. Fundratigenele sunt aptere şi dau naştere partenogenetic la femele nearipate şi
aripate ce se răspândesc pe alte plante. Toamna generaţia asexuată depune ouă mari din care
ies masculi aripaţi şi femele aptere. Aceasta reprezintă generaţia sexuată care va depune după
împerechere ouă de rezistenţă (Marcu & Simon, 1995).
3.2.1.1 Caracterizarea speciei şi ciclul de viaţă
Phyllaphis fagi (fig. 53) este un afid răspândit în pădurile de fag ale Europei. Această
specie prezintă în timpul unui an o alternanţă de generaţii asexuate (fundatrixul,
fundatrigenele) şi sexuate (Marcu & Simon, 1995). În literatura de specialitate este descrisă
morfologia şi ecologia speciei (Stroyan, 1977; Heie, 1980; Blackman & Eastop, 1994),
structura aparatului reproducător (Wieczorek & Swiatek, 2008), influenţa temperaturii asupra
dezvoltării populaţiei (Iversen & Harding, 2007).
Fundatrixul este reprezentat de femele aptere cu o dimensiune cuprinsă între 2 - 3 mm
ce au o culoare de verde deschis sau galben pal şi pe partea dorsală pete închise. Corpul lor
este acoperit cu filamente ceroase albe ce sunt secretate de organimul lor. Acestea dau naştere
partenogenetic unor femele aptere numite fundatrigene.
Fundatrigenele sunt asemănătoare cu fundatrixul dar au dimensiunea redusă. Acestea
formează partenogenetic femele aptere şi aripate ce migrează generând noi atacuri. Spre
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toamnă apare partenogenetic generaţia sexupară care depune ouă mari din care se dezvoltă
femele aptere şi masculi aripaţi. Femelele depun după împerechere 10 - 15 ouă de rezistenţă
(de iarnă) şi ciclul se reia.

a)

b)
Figura 53: Phyllaphis fagi (a - atac pe frunză, b - mascul)

3.2.1.2 Caracteristicile atacului
Cercetarea insectelor dăunătoare pădurilor de fag s-a realizat în zona deluroasă a
comunei Pietroşani (judeţul Argeş) în perioada 2008 - 2010. In cadrul suprafeţei de studiu
alături de Phyllaphis fagi s-au mai identificat şi speciile Mikiola fagi, Orchestes fagi care
alături de alţi factori biotici şi abiotici contribuie la uscarea fagului (Chira et al., 2003; Gaëlle
et al., 2006). Atacul este puternic primăvara când pe dosul frunzelor de fag se formează
colonii albicioase (fig. 53). Deoarece au un aparat cu bucal adaptat pentru înţepat şi supt se
hrănesc cu seva din frunze. În atacurile puternice se constată înegrirea frunzelor datorită unor
mucegaiuri ceea ce duce la scăderea productivităţii. Deoarece asistăm la un declin al fagului
(Chira et al., 2003) este necesară o monitorizare a populaţiilor de dăunători pentru a prognoza
creşterile numerice.
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3.2.1.3 Depistarea speciei (Phyllaphis fagi)
Cercetarea insectei s-a realizat într-o pădure de fag de-a lungul unui transect (cu o
lungime de 2,5 km) ce a surprins liziera pădurii Stufoasa (localitatea Retevoieşti, Argeş) dar şi
arborii din masiv (fig. 54)

.

Figura 54: Localizarea staţiilor de prelevare a probelor
Pe transect s-au stabilit trei staţii de prelevare a probelor. Fiecare suprafaţă de probă a
fost dimensionată la 100 m2. Suprafaţa de probă delimitată în lizieră (fig. 55) are o expoziţie
nordică şi este ocupată de un făget tânăr. Suprafaţa de probă delimitată la mijlocul transectului
are o expoziţie sudică şi este ocupată de fagi cu dimensiuni intermediare faţă de cei din lizieră
şi masiv (fig. 56). Suprafaţa de probă delimitată în masiv are o expoziţie vestică şi este
ocupată de un făget matur şi viguros (fig. 57). Recoltarea probelor s-a făcut săptămânal (din
luna mai până în luna septembrie) din anul 2008 până în anul 2010. Din suprafeţele delimitate
s-au recoltat randomizat ramuri (5) cu frunze din treimea inferioară a coronamentului.

Figura 55: Suprafaţa de probă delimitată în lizeră
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Figura 56: Suprafaţa de probă delimitată la mijlocul transectului

Figura 57: Suprafaţa de probă delimitată în masiv

3.2.1.4 Combaterea speciei (Phyllaphis fagi)
Phyllaphis fagi prezintă un număr mai mare de duşmani, zoofagi şi paraziţi care au
capacitatea de a regla populaţia. Metodele de combatere pe cale chimică nu au dat rezultate
concludente. Cercetările au arătat

că aplicarea uleiului mineral pe frunze înainte de

ecloziunea ouălor de iarnă reduce populaţia cu 75℅ (Iversen & Harding, 2007). Atacurile sunt
influenţate şi de condiţiile climatice.
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3.2.1.5 Analiza statistică a datelor - tipul de distribuţie
Recoltarea probelor s-a făcut săptămânal de pe fiecare ramură s-au numărat indivizii
de pe primele 20 de frunze iar rezultatele sunt trecute tabelul 5 anexa 2.
Pornind de la aceste rezultate s-a determinat:
-

tipul de distribuţie;

-

densitatea;

-

evoluţia numerică a populaţiei în cele trei suprafeţe de probă;

-

coeficientul de înmulţire;

-

frecvenţa frunzelor atacate raportată la numărul de indivizi pe frunză;

-

testarea diferenţelor dintre probe;

-

corelaţia dintre evoluţia numerică şi factorii climatici;

-

analiza regresiei.

Tipul de distribuţie
În determinarea tipului de distribuţie s-au folosit datele obţinute în 15 iunie la mijlocul
transectului (tab. 16).
Tabelul 16.
Date prelevate din teren la data de 15 iunie 2008 (Phyllaphis fagi)
X 0
f

1

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16 18 20 22 30 40 42 58

27 29 8 3 5 5 5 2 3 1

1

3

1

1

3

2

1

1

1

1

1

x = numărul de indivizi/unitate de probă (o frunză);
f = numărul de unităţi care a avut 0, 1, 2, 3, ...indivizi;
Pornind de la aceste date am determinat varianţa şi media. Raportul dintre acestea este
supraunitar (S2 / x = 89,4 / 5,43 =16,4) iar distribuţia este grupată.
Estimarea tipului de distribuţie
Am calculat probabilitatea pentru x = 0;
p(0) = q- k = (1+ X /k)- k = (1+5,43 /0,351)- 0,351=0,374.
Am determinat probabilitatea pentru x › 0 şi am realizat o comparaţie între frecvenţele
observate şi cele estimate pe baza modelului distribuţiei binomiale negative (fig. 58).
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Figura 58: Comparaţie între frecvenţele observate (f) şi cele estimate (f′) pe baza modelului
distribuţiei binomiale negative.
Se poate cocluziona că dispersia populaţiei studiate este aglomerată. Deoarece IG are valoarea
(0,028) între 0 şi 1 gradul de aglomerare nu este scăzut.

3.2.1.6 Densitatea
Considerând unitatea de suprafaţă o frunză se obţin următoarele densităţi (tab. 17):
Tabelul 17.
Densitatea populaţiei în anul 2008
Densitatea
Data

Lizieră

Mijlocul

Masiv

transectului
15 mai

3,36

6,18

2,73

21 mai

3,92

4,34

2,07

28 mai

3,70

4,50

2,09

7 iunie

4,50

5,10

2,20

15 iunie

7,60

5,43

2,56

21 iunie

4,76

3,44

1,52

28 iunie

5,11

6,61

2,15

6 iulie

4,70

3,60

1,28

73

13 iulie

6,02

6,82

1,47

20 iulie

3,66

2,41

0,31

27 iulie

1,85

0,74

0,25

2 august

3,43

0,80

0

10 august

3,07

0,46

0

17 august

1,85

0,31

0

24 august

2,01

0,60

0

30 august

1,59

0,34

0

7 septembrie

3,11

0,60

0

17 septembrie 0,86

0,20

0

Din analiza tabelului rezultă faptul că densitatea maximă se realizează în 15 iunie
(lizieră) şi este de 7,6. Cele mai mari densităţi s-au realizat în liziera pădurii, iar la polul opus
se află suprafaţa de probă din masiv, unde în ultimile două luni specia nu a fost identificată.
3.2.1.7 Evoluţia numerică a populaţiei în cele trei suprafeţe de probă
Evoluţia numerică a populaţiei de Phyllaphys fagi în timpul anului 2008 în cele trei
suprafeţe de probă ale transectului este reprezentată grafic în figura 59:
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Figura 59: Evoluţia numerică comparativă a populaţiei de Phyllaphys fagi în timpul anului
2008 în cele trei suprafeţe de probă ale transectului
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Din analiza acestui grafic se constată că atacul este puternic în liziera pădurii şi se menţine tot
timpul verii. Populaţia a prezentat 7 vârfuri corespunzătoare generaţiilor agame.
3.2.1.8 Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphys fagi, după numărul de indivizi per frunză
Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphys fagi, după numărul de indivizi per frunză la
data de 15 mai 2008, în cele trei puncte ale transectului este reprezentată grafic (fig. 60)
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Figura 60: Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphis fagi, după numărul de indivizi per frunză
la data de 15 mai 2008, în cele trei puncte ale transectului
Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphys fagi, după numărul de indivizi per frunză la
data de 15 iunie 2008, în cele trei puncte ale transectului este reprezentată grafic (fig. 61)
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Figura 61: Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphis fagi, după numărul de indivizi per frunză
la data de 15 iunie 2008, în cele trei puncte ale transectului
75

Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphys fagi, după numărul de indivizi per frunză la data de
13 iulie 2008, în cele trei puncte ale transectului este reprezentată grafic (fig. 62):
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Figura 62: Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphis fagi, după numărul de indivizi per frunză
la data de 13 iulie 2008, în cele trei puncte ale transectului
Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphys fagi, după numărul de indivizi per frunză la data de
17 august 2008, în cele trei puncte ale transectului este reprezentată grafic (fig. 63 )
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Figura 63: Frecvenţa frunzelor atacate de Phyllaphis fagi, după numărul de indivizi per frunză
la data de 17 august 2008, în cele trei puncte ale transectului
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Din analiza acestor grafice reiese că frunzele atacate au avut între 1şi 80 de indivizi,
deşi ocazional au fost observate frunze cu peste 100 de indivizi. Dintre frunzele atacate
majoritatea au între 1 şi 4 indivizi. Procentul frunzelor neatacate are valori ridicate mai ales
în masiv.
3.2.1.9 Intervalul de confidenţă al mediilor
Intervalele de confidenţă al mediilor în cele trei puncte ale transectului la data de 15
mai 2008 sunt reprezentate grafic (fig. 64):
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Figura 64: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllaphis fagi în cele trei
puncte ale transectului la data de 15 mai 2008
Intervalele de confidenţă al mediilor în cele trei puncte ale transectului la data de 15 iunie
2008 sunt reprezentate grafic (fig. 65):
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Figura 65: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllaphis fagi în cele trei puncte
ale transectului la data de 15 iunie 2008
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Intervalele de confidenţă al mediilor în cele trei puncte ale transectului la data de 13 iulie
2008 sunt reprezentate grafic (fig. 66):
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Media

Figura 66: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllaphis fagi în în cele trei
puncte ale transectului la data de 13 iulie 2008

Intervalele de confidenţă al mediilor în cele trei puncte ale transectului din 17 august 2008
sunt reprezentate grafic (fig. 67):
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Figura 67: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllaphis fagi în cele trei puncte
ale transectului la data de 17 august 2008
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Din analiza acestor grafice se constată că populaţia de Phyllaphis fagi a avut valori
numerice diferite în cele trei puncte ale transectului. Populaţia a avut un număr mare de
indivizi în lizieră şi în mijlocul transectului şi a fost mai puţin reprezentată în masiv.
3.2.1.10 Testarea diferenţelor dintre probe
Datele numerice prelevate în anul 2008 (de la 15 mai până la 30 august) la specia
Phyllaphis fagi, au permis realizarea unei comparaţii între densităţile obţinute în cele trei
puncte ale transectului (A- lizieră, B- mijlocul transectului, C- masiv),

aplicând testul

ANOVA unifactorial. Prin aplicarea acestuia se poate constata dacă există deosebiri
semnificative între mediile probelor. Ipotezele testului sunt:
H0 –mediile probelor nu diferă semnificativ;
H1 –mediile probelor diferă semnificativ.
Pornind de la datele obţinute se completează tabelul ANOVA (tab. 18).
Tabelul 18.
Tabel statistic ANOVA
Sursa

de SP

gl

F

variaţie
Externă

64,2

2

32,1

Internă

168,3

51

3,3

Totală

232,5

53

9,7

Valoarea lui F calculată se compară cu valoarea critică corespunzătoare gradelor de libertate:
9,7 › F(0,05, 2,53) = 3,2. Ca urmare se acceptă ipoteza H1 – mediile probelor diferă semnificativ.
Pentru a compara mediile probelor două câte două se aplică testul Tukey ce constă în
calcularea modulului diferenţelor mediilor (tab. 19).
Tabelul 19.
Testul Tukey
Media probei

A

3,61

B

2,9

C

1

B

C

2,9

1

0,71

2,61
1,9
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q(0,05,3,51) ≈ 2,8

T  2,8 

3,3
 1,2
18

Comparând statistica testului cu valorile din tabelul 12 se pot trage următoarele concluzii:
- proba C diferă semnificativ de probele A şi B;
- între probele A şi B nu există diferenţe semnificative;
Asemănările şi deosebirile dintre probe se pot reprezenta grafic (fig. 68) adunând şi scăzând la
mediile probelor statistica testului împărţită la doi 
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Figura 68: Intervalele de confidenţă ale mediilor la specia Phyllaphis fagi în cele trei puncte
ale transectului
Pentru a determina dacă există asemănări sau deosebiri între densităţile populaţiei
constatate în perioadele diferite de prelevare a probelor în cele trei puncte ale transectului am
aplicat testul ANOVA bifactorială fără replicare iar rezultatele obţinute sunt trecute în tabelul
20:
Tabelul 20.
Tabel statistic ANOVA
Sursa de

SP

gl

SP

F

64,2

2

32,1

Fc=35,6

137,6

17

8

Fr=8,8

variaţie
Externă între
coloane
Externă între
rânduri
80

Internă

30,7

34

Totală

232,5

53

0,9

Deoarece valorile testului sunt mai mari decât valorile critice, rezultă că între coloane
(punctele transectului) şi rânduri (perioadele de prelevare) există diferenţe semnificative.
Considerând că unitatea de suprafaţă este o frunză, s-a determinat lunar densitatea în
cele trei puncte ale transectului, în anii 2008, 2009 şi 2010 (tab. 21).
Tabelul 21.
Densitatea populaţiei de Phyllaphis fagi în cele trei puncte ale transectului
Densitatea
Lizieră

Luna

Mijlocul

Masiv

transectului
2008 2009 2010 2008

2009 2010 2008

2009 2010

Mai

3,6

3,78

1,2

5

0,35

3,42

2,29

0,04

0

Iunie

5,49

2,71

0,7

5,09

0,87

1,34

2,1

0,09

0

Iulie

4,02

2,58

0,4

3,39

0,89

2,35

0,74

0,11

0

1,6

0,1

0,5

0,34

1,1

0

0,02

0

August 2,32

Din analiza tabelului rezultă faptul că densitatea maximă s-a realizat în luna iunie la
nivelul lizierei. Începând cu luna iunie populaţia înregistrează o descreştere numerică în toate
punctele transectului. Cele mai mici densităţi s-au realizat în masiv. Aceste diferenţe se
datorează expunerii diferite a arboretului dar şi vârstelor diferite ale arboreturilor din cele trei
pieţe de probă.
Datele prelevate din teren în timpul celor trei ani permit o analiză comparativă în ceea
ce priveşte densitatea populaţiei atât între ani cât şi în cele trei puncte ale transectului. În
acest sens am aplicat ANOVA bifactorială cu replicare pentru a surprinde asemănările sau
deosebirile existente între diferitele generaţii în cele trei puncte ale transectului.
Rezultatele obţinute se trec în tabelul ANOVA (tab. 22):
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Tabelul 22.
Tabel statistic ANOVA
Sursa de

SP

gl

SP

F

între

25,55

2

12,77

Fc=10,82

între

29,18

2

14,59

Fr=10,66

14,52

4

3,63

Fi=3,07

Internă

33,05

27

1,18

Totală

102,3

35

variaţie
Externă
coloane
Externă
rânduri
Interacţiunea
dintre celule

Valorile lui Fc şi Fr sunt mai mari decât valorile critice ceea ce înseamnă că între
coloane (punctele transectului) şi rânduri (ani) sunt diferenţe. Valoarea lui Fi este mai mare
decât valoarea critică ceea ce semnifică că în timpul unui an valorile mediilor lunare diferă
între ele. În continuare am aplicat testul Tukey (tab. 23):
Tabelul 23.
Testul Tukey
Lizieră
2008

Masiv

2009 2,66

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2,66

0,6

3,49

0,61

2,05

1,28

0,06

0

1,19

3,25

0,36

3,24

1,8

2,57

3,79

3,85

2,06

0,83

2,05

0,61

1,38

2,6

2,66

2,89

0,01

1,45

0,68

0,54

0,6

2,88

1,44

2,21

3,43

3,49

1,44

0,67

0,55

0,61

0,77

1,99

2,05

1,22

1,28

2008 3,49
2009 0,61
2010 2,05
2008 1,28
2009 0,06

q(0,05,9, 28) ≈ 4,72

Masiv

2009

2010 0,6
transectului

Mijlocul

Lizieră

2008 3,85

Mijlocul transectului

0,06

T  4,72 

1,18
 2,56 .
4
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Comparând modulele diferenţelor dintre mediile anuale cu statistica testului (T=2,56)
se constată că în majoritatea cazurilor nu există deosebiri semnificative. Se constată din
analiza graficul de la figura 69 că intervalele de confidenţă ale mediilor se suprapun ceea ce
denotă că diferenţele dintre mediile anuale nu sunt mari.
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Figura 69: Intervalul de confidenţă al mediilor anuale în cele trei puncte ale transectului
Pornind de la valorile logaritmice ale densităţilor înregistrate în lizieră (2008, 2009,
2010) am aplicat ANOVA bifactorială fără replicare şi rezultatele obţinute confirmă valorile
testului ANOVA bifactorial cu replicare.
3.2.1.11 Coeficientul de creştere al populaţiei
In anul 2009 intensitatea atacului a înregistrat valori mai mici comparativ cu anul 2008.
Aceasta diferenţă se explică prin temperaturile scăzute din ultima decadă a lunii aprilie când
au fost înregistrate şi temperaturi negative.
Coeficientul de creştere al populaţiei a fost de 0,74. Sequeira & Dixon (1997) au emis
ipoteza existenţei unei corelaţii directe între densitatea generaţiei sexuate (generaţia de
toamnă) şi densitatea populaţiei din primăvara anului următor. Conform acestei ipoteze, în
primăvara anului 2010 densitatea populaţiei ar fi trebuit să aibă valori similare cu densitatea
populaţiei generaţiei de primăvară din anul precedent deoarece densităţile generaţiilor de
toamnă au valori apropiate. La începutul lunii mai (2010) în cele trei puncte ale transectului
am determinat o densitate medie de 1,54 indivizi pe frunză, ceea ce confirmă această ipoteză.
Pe baza acestei corelaţii se pot realiza prognoze utile în sivicultură. În concluzie densitatea
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populaţiei în timpul unui an este influenţată de factorii climatici iar densitatea de-a lungul
anilor este infuenţată de densităţile de toamnă ale populaţiei. Însumând numărul de indivizi
existenţi la un moment dat în toate cele trei puncte ale transectului, am obţinut curbele
evoluţiei populaţiei pentru 2008, 2009 şi 2010.
Din analiza acestui grafic (fig. 70), ce surprinde numărul indivizilor existent în timpul
fiecărei decade ale lunilor mai, iunie, iulie, august, reiese că populaţia prezintă în timpul
anului două vârfuri. Prima creştere numerică a populaţiei are loc la sfârşitul lunii mai şi
începutul lunii iunie, iar a doua creştere se înregistrează la sfârşitul lunii iulie începutul lui
august. Cea de-a doua creştere coincide cu apariţia generaţiei sexuate, ce depune ouă de
rezistenţă.
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Figura 70: Curbele evoluţiei numerice a populaţiei de Phyllaphis fagi în anii 2008, 2009 şi
2010
În comparaţie cu anul 2008 în anul 2009 nu s-au mai înregistrat creşteri şi descreşteri
bruşte ale populaţiei. Numărul maxim de indivizi s-a înregistrat tot la nivelul lizierii dar la
data de 30 mai. În anul 2010 efectivul populaţiei s-a diminuat considerabil.
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3.2.1.12 Corelaţii între evoluţia numerică a populaţiei de Phyllaphis fagi şi temperatură
Dinamica populaţiei de Phyllaphis fagi a fost urmărită şi sub acţiunea factorilor
climatici: temperatură şi precipitaţii. Pentru a descrie condiţiile climatice din zona cercetată
am realizat o climadiagramă de tip Walter şi Lieth ce pune în evidenţă perioadele foarte
umede, perioadele umede, perioadele de uscăciune şi cele de secetă. Spre deosebire de tipul
original de climadiagramă ce se realizează pornind de la mediile lunare ale temperaturilor şi
suma lunară a precipitaţiilor, climadigrama construită are la bază mediile temperaturilor şi
suma precipitaţiilor pentru fiecare decadă a lunilor mai, iunie, iulie, august.
Corelând curba evoluţiei populaţiei cu factorii climatici se constată că vârfurile de
creştere ale populaţiei coincid cu perioade umede iar descreşterile numerice cu perioadele de
uscăciune şi secetă (fig. 71). Optimul termic pentru dezvoltarea generaţiei asexuate este
cuprins între 16,4 - 18,4° C, iar pentru generaţiei sexuată este cuprins între 21,4 - 21,6° C.
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Figura 71: Climadiagrama de tip Walter şi Lieth pentru localitatea Retevoieşti - anul 2008
Aceste date confirmă rezultatele experimentale obţinute de Iversen & Harding (2007)
care au studiat dezvoltarea speciei la temperaturi diferite, în condiţii de laborator. Se constată
o scădere numerică a populaţiei la depăşirea valorii termice medii de 20° C.
Pentru a determina corelaţia între temperatură, precipitaţii şi densitatea populaţiei am
determinat (folosind funcţia CORREL - Microsoft Excel) coeficientul de corelaţie r (pentru
anii 2008, 2009) iar corelaţiile sunt reprezentate grafic (fig. 72, 73, 74, 75).
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Figura 72: Relaţia dintre temperatură şi densitatea populaţiei de Phyllaphis fagi în anul 2008
Din analiza graficului reiese că între cele două variabile corelaţia este moderat negativă.
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Figura 73: Relaţia dintre precipitaţii şi densitatea populaţiei de Phyllaphis fagi în anul 2008
Din acest grafic reiese că există o corelaţie foarte slabă între cele două variabile.
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Figura 4: Relaţia dintre temperatură şi densitatea populaţiei de Phyllaphis fagi în anul 2009
Din analiza graficului reiese că între cele două variabile corelaţia este foarte slab negativă.
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Figura 75: Relaţia dintre precipitaţii şi densitatea populaţiei de Phyllaphis fagi în anul 2009
Din analiza graficului reiese că între cele două variabile corelaţia este foarte slab pozitivă.
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3.2.1.13 Analiza corelaţiei şi regresiei dintre dimensiunea arborilor şi numărul mediu de
indivizi pe frunze
Pe baza observaţiilor realizate în teren am constatat existenţa unei corelaţii între
dimensiunea arborilor (diametrul) şi numărul mediu de indivizi pe frunză. Am măsurat
diametru la 25 de fagi şi am determinat pentru fiecare arbore numărul mediu de indivizi pe
frunză. Datele obţinute le-am introdus în foaia de calcul a programului CurveExpert 4.1. şi am
obţinut următoarele rezultate (fig. 76):

Figura 76: Regresie lineară inversă
Din acest grafic reiese că există o corelaţie negativă între cele două variabile.
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3.3 Hymenoptere dăunătoarea pădurilor de foioase
Ordinul Hymenoptera, cuprinde un grup mare de insecte libere sau parazite. Acestea
prezintă două perechi de aripi membranoase, străbătute de nervuri longitudinale şi
transversale. Aripile anterioare sunt mai mari decât cele posterioare şi sunt unite printr-un
rând de croşete. La majoritatea himenopterelor aparatul bucal este pentru supt şi lins adaptat
la hrana lichidă. Dezvoltarea acestor insecte este holometabolă(Marcu & Simon, 1995).

3.3.1 Andricus quercuscalicis (Burgsdorff, 1783)
Încadrare taxonomică
Specia face parte din regnul Animalia, filumul Arthropoda, clasa Insecta, ordinul
Hymenoptera, superfamilia Cynipoidea, familia Cynipidae, tribul Cynipini, genul Andricus,
specia quercuscalicis.
Familia Cynipidae cuprinde viespi producătoare de gale, ce au dimensiuni mici cu
aripi dezvoltate, abdomenul turtit lateral şi corpul peţiolat. Aparatul bucal este specializat
pentru roaderea unor orificii în care insectele depun ouăle. Ouăle prezintă pedunculi, larvele
au corpul curbat, moale şi sunt apode. Aparatul lor bucal este de tip masticator şi se hrănesc
prin roaderea pereţilor interni ai galelor. Sunt insecte ce au o succesiune de generaţii sexuate
şi asexuate. Între cele două generaţii, dar şi între galele produse de cele două generaţii există
deosebiri fundamentale. Dezvoltarea are loc direct în gală din care apar adulţii. Noţiunea de
gală a fost introdusă de Küster în 1953 (citat de Neacşu, 2006) pentru a desemna o formaţiune
anormală produsă sub influenţa unui parazit animal sau vegetal. Gala este utilă numai
organismului galigen producându-i plantei numai daune (Ionescu, 1973). Adulţii depun ouăle
pe frunzele tinere şi pe flori. Galele provin prin proliferarea ţesutului adiacent stimulat de
secreţiile larvelor. O gală este o cameră protectoare alcătuită dintr-un strat intern cu rol în
hrănire şi un strat extern ce-i conferă rezistenţă. Dacă la început galele sunt verzi şi moi cu
timpul ele devin tari şi se închid la culoare. Moartea parazitului înaintea maturării galei
determină oprirea procesului de cecidogeneză (Neacşu, 2006). Din punct de vedere chimic
galele speciilor ce atacă stejarul au un conţinut ridicat de tanin (peste 80%) (Neacşu, 2006).
3.3.1.1 Descrierea speciei Andricus quercuscalicis şi ciclul de viaţă
Cuprinde două generaţii pe an generaţia agamă şi sexuată. Formele sexuate apar în
gale ce au formă alungită, de culoare aurie, cu o suprafaţă fină reticulată şi acoperită de un
puf maroniu. Acestea măsoară de la 1 la 4 mm şi conţin o singură viespe, însă pot exista mai
multe gale pe un ament bărbătesc. Se maturizează în aprilie, iar adulţii zboară între lunile
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aprilie şi iunie, când se împerechează şi îşi depun ouăle în mugurii ghindelor de stejar (Marcu
& Simon, 1995). Femela are capul negru, cu ochii de culoare brun închis iar antenele sunt
segmente. Toracele este de culoare neagră cu dungi galbene murdare.
Galele formei agame (fig. 77) cresc în medie până la 20 mm, deşi ocazional se pot găsi
şi de mărimi mai mari. Acestea se pot observa în arbori până în luna octombrie şi au fie
culoare verde, fie culoare roşie. Au o formă neregulată, fiind acoperite cu o substanţă
lipicioasă. Când se maturizează (în septembrie) devin maronii, işi pierd substanţa lipicioasă şi
cad din stejari înainte sau o dată cu ghindele. Viespea (fig. 77) eclozează în anul următor în
perioada martie, aprilie, mai, iar dacă condiţiile nu sunt optime, pot rămâne în gale pentru încă
un an.

a)

b)

90

c)
Figura 77: Andricus quercuscalicis (a – gale, b – larva formei agame, c – adulţi )

3.3.1.2 Depistarea insectei
Cercetarea insectei s-a realizat într-o pădure de stejar de-a lungul unui transect ce a
surprins liziera pădurii (din localitatea Retevoieşti, Argeş) dar şi arborii din masiv. Pe transect
s-au stabilit 2 staţii de prelevare a probelor (fig. 78).

fi

Figura 78: Staţiile de prelevare a probelor pentru Andricus quercuscalicis
Fiecare suprafaţă de probă a fost dimensionată la 400 m2. Suprafaţa de probă
delimitată în lizieră are o expoziţie vestică şi este ocupată de un stejăret tânăr. Suprafaţa de
probă delimitată în masiv are o expoziţie vestică şi este ocupată de stejari maturi şi viguroşi.
Speciile de stejar se dispun sub formă de benzi transversale, începând cu liziera pădurii
(expoziţie vestică) până la limita estică a ocolului silvic Domneşti. Această dispunere se
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datorează unor reîmpăduriri ce au avut loc în urmă cu 57 de ani. În cadrul suprafeţei de studiu
s-au identificat alături de Andricus quercuscalicis următoarele specii: Tischeria complanella,
Balaninus glandium, Neuroterus numismali, Andricus kollari. După căderea ghindei pentru a
constata frecvenţa fructelor atacate s-au delimitat, la nivelul suprafeţelor de probă pătrate cu
latura de 1m (fig. 79).

Figura 79: Gale la nivelul litierei
3.3.1.3 Analiza statistică a datelor - Intervalul de confidenţă al mediei
La nivelul fiecărui pătrat s-au numărat ghindele sănătoase şi galele şi s-au obţinut
următoarele rezultate (tab. 24):
Tabelul 24.
Date prelevate de la nivelul litierei în cele două puncte ale transectului în anul 2008
Număr
de
pătrate

1

Lizieră
Masiv
Număr
Număr Număr Număr de
de
de
de
ghinde
ghinde
ghinde ghinde sănătoase
atacate sănătoase atacate
(gale)
(gale)
120
0
49
1

2

80

0

30

0

3

110

3

42

2

4

113

4

28

4

5

102

2

41

2

92

Media ghindelor atacate pe metrul pătrat este de 105 în lizieră respectiv 38 în masiv, iar
media ghindelor sănătoase este de 1,8 pe metrul pătrat.
Prin numărarea galelor produse de Andricus quercuscalicis s-a constatat o intensitate
mare a atacului în lizieră comparativ cu masivul. Numărul mediu al galelor din lizieră este de
105 şi descreşte spre masiv ajungând la 38. Diferenţe s-au înregistrat şi în cadrul aceluiaşi
punct al transectului deoarece arborii izolaţi aflaţi în zone însorite au prezintat un grad ridicat
de vătămare al ghindei. În masiv s-a constatat şi o diminuare a fructificaţiei comparativ cu
liziera pădurii. Dacă numărul mediu de ghinde este de 107 pe m2, în lizieră acesta s-a redus la
40 de ghinde pe m2 în masiv. Deşi redus, numărul de ghinde neatacate este aproximativ egal
în cele două puncte ale transectului. Intervalele de confidenţă ale mediilor (media galelor) în
cele două puncte ale transectului în 2008 sunt reprezentate grafic (fig. 80)
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Figura 80: Intervalele de confidenţă ale mediilor în lizieră şi masiv în anul 2008
În luna octombrie 2009 la nivelul celor două pieţe de probă am obţinut următoarele rezultate
(tabelul 25):
Tabelul 25.
Date prelevate de la nivelul litierei în cele două puncte ale transectului în anul 2009
Număr
de
pătrate

1

Lizieră
Număr
Număr
de
de
ghinde
ghinde
atacate
(gale)
36
14

Masiv
Număr Număr de
de
ghinde
ghinde
atacate
(gale)
12
0

2

24

20

10

2

3

33

13

4

2

4

34

14

2

6

5

30

21

13

2
93

Intervalul de confidenţă al mediilor în cele două puncte ale transectului în 2009 sunt
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reprezentate grafic (fig. 81)
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Figura 81: Intervalul de confidenţă al mediilor în lizieră şi masiv în anul 2009
Analizând cele două tabele se constată o diminuare semnificativă a fructificaţiei în anul 2009
(cu 70% în lizieră). În anul 2009 populaţia de Andricus quercuscalicis a înregistrat o
diminuare semnificativă.
3.3.1.4 Mortalitatea şi acţiunea parazitoizilor
Prin analiza a 50 de gale de Andricus quercuscalicis s-a constatat că numărul mediu
de camere de împupare pe ghindă este de 2,5. Analiza lagărelor de împupare a făcut posibilă
stabilirea gradului de mortalitate pentru larvele de Andricus quercuscalicis. De pe cele două
suprafeţe de probă am colectat randomizat în luna februarie a anului 2009, 100 de gale. La
nivelul lor am identificat 254 de camere de împupare. Prin deschiderea lor am observat că
doar 152 de larve erau viabile, mortalitatea fiind în acest caz de 40%. Pentru a studia adulţii şi
a identifica prezenţa evetualilor paraziţi am introdus în recipiente de sticlă (4) câte 25 gale. În
luna aprilie 2009 alături de Andricus quercuscalicis am identificat două specii parazite.
Cercetarile realizate de Stone et al. (1995), asupra speciei Andricus quercuscalicis au
evidenţiat prezenţa a numeroşi parazitoizi la această specie ce aparţin familiilor Eulophidae şi
Pteromalidae. Ratele parazitării au avut valori diferite în funcţie de situri fiind cuprinse 0,463,1%. În regiunea studiată am identificat doi parazitoizi pentru Andricus quercuscalicis din
genurile: Aulogymnus şi Mesopolobus (fig. 82).

94

A

B

Figura 82: Specii de parazitoizi pentru Andricus quercuscalicis:
Mesopolobus sp. (A) şi Aulogymnus sp. (B)
Abundenţa celor doi parazitoizi la Andricus quercuscalicis în cei doi ani de studiu
este reprezentată în următorul grafic (fig. 83)
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Figura 83: Abundenţa relativă a celor doi parazitoizi pentru generaţiile din 2008 şi 2009
Urmărind acest grafic, se constată că specia dominantă este Aulogymnus sp.. Rata parazitării
(fig. 84 ) s-a determinat pornind de la procentul paraziţilor prezenţi la o sută de gale.
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Figura 84: Rata parazitării la Andricus quercuscalicis pentru generaţiile agame în anii
2008 şi 2009
În anul 2008 rata parazitării a avut o valoare mare (37%) determinând împreună cu alţi
factori o mortalitate ridicată în cadrul populaţiei. În anul 2009 chiar dacă fructificaţia
stejarului a fost redusă, 34% din aceasta a rămas neatacată comparativ cu anul 2008 când la
nivelul lizierei doar 1,6% din fructificaţie a rămas neatacată.
3.3.1.5 Testarea diferenţelor dintre probe
Datele prelevate din teren în timpul celor doi ani permit o analiză comparativă în ceea
ce priveşte numărul de gale atât între ani cât şi între punctele transectului. În acest sens am
aplicat ANOVA bifactorială cu replicare pentru a surprinde asemănările sau deosebirile
existente. Rezultatele obţinute se trec în tabelul 26:
Tabelul 26.
Tabel statistic ANOVA
Sursa de

SP

gl

SP

F

10170,05

1

10170,05

Fc=113,3

13364,45

1

13364,45

Fr=148,9

2398,05

1

2398,05

Fi=26,71

variaţie
Externă între
coloane
Externă între
rânduri
Interacţiunea
dintre celule
96

Internă

1436

16

Totală

27368,55

19

89,75

Deoarece valoarea lui Fi este mai mare decât valoarea critică, rezultă că între coloane (între
staţiile de prelevare) există o diferenţă semnificativă. Aceeaşi diferenţă se remarcă şi între ani.
În continuare am aplicat testul Tukey (tab. 27):
Tabelul 27.
Testul Tukey
2008-masiv

2008-lizieră

105

2008-masiv

38

2009-lizieră

31,4

2009-masiv

38

31,4

8,2

67

73,6

96,8

6,6

29,8
23,2

T  4,05 

q(0,05,4,16) ≈ 4,05

2009-lizieră

89,75
 17,15 .
5

Prin aplicarea testului ANOVA bifactorial cu replicare se observă că există deosebiri
semnificative între staţiile de prelevare, în timp ce între generaţiile din ani diferiţi pot exista
asemănări. Limitele intervalelor de confidenţă se pot reprezenta grafic (fig. 85) adunând şi
scăzând la medii valoarea testului împărţită la doi.
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Figura 85: Intervalele de confidenţă ale mediilor
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3.3.1.6 Modificarea compoziţiei specifice
Andricus quercuscalicis diminuează considerabil fructificaţia stejarului. Frecvenţa
atacului la arbori a fost apropiată de 100% în liziera pădurii şi s-a diminuat considerabil spre
masiv. Dacă atacul este asociat cu fructificaţii slabe ale stejarului în timp se produce o
schimbare a compoziţiei specifice. Acest lucru s-a observat între pieţele de probă ale
transectului, unde au fost realizate tăieri ale arborilor. În ochiurile create au apărut puieţi de
fag şi stejar (fig. 86). În astfel de zone specia dominantă nu este stejarul ci fagul, existenţa
puieţilor de stejar fiind compromisă datorită dăunătorilor Tischeria complanella (fig. 88) ce
minează frunzele şi Andricus kollari (fig. 89) ce formează gale pe tulpinile tinere. Aceste
insecte împreună cu făinarea (fig. 87) împiedică dezvoltarea puieţilor de stejar.

Figura 86: Puieţi de fag în cadrul pădurii de stejar
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Figura 87: Puiet de stejar cu făinare

Figura 88: Puiet de stejar cu Tischeria complanella

Figura 89: Puiet de stejar cu gale produse de Andricus kollari
La puieţii de fag, dăunătorii specifici Phyllaphis fagi şi Orchestes fagi, nu au
înregistrat valori numerice semnificative ei preferând fagii din zonele însorite. La specia
Tischeria complanella s-a constatat o densitate dublă a minelor pe frunzele puieţilor
comparativ cu restul arborilor. Factorii antropici şi climatici permit dezvoltarea populaţiilor
de dăunători, care în timp, vor determina înlocuirea speciilor de stejar cu cele de fag.
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