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Considera ii privind impactul speciilor Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) i Caliroa 
annulipes Klug. (Hymenoptera, Tenthredinidae) asupra 
vegeta iei lemnoase din zonele urbane  
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Introducere 
 
Vegeta ia lemnoas  are un loc important în a ez rile umane întrucât arborii 

i spa iile verzi sunt elemente de baz  în îmbun t irea condi iilor de via  mai ales 
în ora e. Silvicultura urban  const  în împletirea arboriculturii cu horticultura 
ornamental  i silvicultura. Are leg turi strânse cu arhitectura peisajului i cultura 
parcurilor, incluzând activit i nu doar în zonele centrale ale ora elor ci i în 
zonele suburbane i la periferie sau la interfa a cu zonele rurale. 

Cultivarea de arbori în a ez rile umane ca parte integrant  a arhitecturii 
peisajului nu este o activitate nou , ci î i are r d cinile în China Antic , în vestul 
Asiei i civiliza ia greac . Numeroase ora e antice aveau parcuri bine constituite, 
gr dini i alte tipuri de spa ii verzi, cel mai notabil exemplu fiind Babylonul – 
„ora ul mam  al gr dinilor”, datând de peste 3 000 ani.  

Rolul arborilor cultiva i în zonele urbane este în primul rând ecologic, 
ace tia contribuind la reducerea nivelului zgomotului, reducerea exceselor termice, 
reten ia de poluan i la nivelul aparatului foliar, reducerea concentra iei de CO2 în 
atmosfer , conferirea de habitate pentru unele specii apar inând faunei s lbatice, 
reducerea scurgerilor de suprafa , îmbun t irea calit ii apei etc. În acela i timp, 
zonele verzi din mediul citadin contribuie la îmbun t irea calit ilor estetice ale 
zonelor urbane, având efecte benefice i asupra st rii mentale a locuitorilor zonelor 
urbane, precum i o valoare recrea ional  ridicat . 

Aesculus hippocastanum L. i Tilia spp. sunt specii de arbori frecvent 
cultivate în spa iile verzi din ora e. Impactul speciilor Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic i Caliroa annulipes Klug. asupra speciilor de arbori mai  sus 
men ionate ridic  o serie de probleme în managementul zonelor verzi din mediul 
citadin, atât prin prejudiciile produse vegeta iei i reducerea efectelor benefice ale 
acesteia, cât i prin dificult ile întâmpinate în adoptarea unor m suri de combatere 
a acestor specii de insecte cât mai pu in agresive fa  de mediu i implicit fa  de 
popula ia uman . 
 

R spândirea speciei Cameraria ohridella 
 

Molia minier  a castanului ornamental (Cameraria ohridella) a fost pentru 
prima dat  semnalat  în Macedonia, în 1985, în jurul Lacul Ohrid, foarte aproape 
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de grani a cu Albania i a fost descris  ca specie nou  pentru tiin  un an mai 
târziu. Adev rata origine a speciei nu este cunoscut  înc . 

Genul Cameraria nu este reprezentat de alte specii în Europa dar câteva 
specii apar inând genului se g sesc în Asia i America de Nord.  Acest fapt sus ine 
ipoteza introducerii speciei în Albania de c tre c l torii chinezi iar dup  
introducerea speciei a început r spândirea prin zborul adul ilor, extinderea 
arealului speciei având loc, mai întâi, în statele fostei Jugoslavia, la sfâr itul anilor 
1980. În 1989 a fost semnalat  în Zagreb, capitala Croa iei. În acela i an a fost 
semnalat  i în Bulgaria (Pelov et al., 1993). Tot în 1989, a fost introdus  deliberat 
în Austria, la Linz, de c tre un entomolog, în scopul de a o studia, f r  a lua în 
calcul consecin ele unei eventuale sc p ri de sub control a exemplarelor studiate. 
Dup  pierderea controlului asupra insectelor, aceast  loca ie din Austria a 
constituit punctul de extindere c tre numeroase ri europene. Extinderea speciei a 
fost facilitat  probabil de traficul auto. Astfel, insecta a ajuns în Cehia în 1993, în 
Slovacia în 1994, în Slovenia în 1995, în Germania în 1997, în Elve ia i Polonia 
în 1998. În Italia, a fost semnalat  înc  din 1995 (Del Bene et al., 2001), în 1999 
ajungând în regiunea Toscana. În Fran a a p truns pe parcursul anului 1998, 
dinspre est, i a fost semnalat  pentru prima dat  lâng  Paris în anul 2000 
(Augustin et al., 2004). 

În Ungaria a fost semnalat  pentru prima dat  în sud-vestul rii, în anul 
1993. S-ar p rea c  era prezent  în acela i timp i în nord-vestul rii, de unde 
concluzia c  invazia acestei specii în Ungaria a avut loc din dou  direc ii simultan 
(din Croa ia i din Austria). Din 1997, specia a manifestat o extindere exploziv , 
fiind distribuit  pe întreg cuprinsul Ungariei i p trunzând în regiunile vestice ale 
Ucrainei i României. Prezen a acesteia a fost semnalat  mai întâi în zona de vest a 

rii, la Timi oara, în anul 1996 ( andru, 1998), în anul 1998 fiind observat  i în 
centrul rii, la Cluj-Napoca (Perju et al., 2004). În anul 2004, insecta a ajuns i în 
nordul rii, v t m rile putând fi observate i în Suceava. Este posibil ca insecta s  
fi p truns în ara noastr  simultan i dinspre grani a sudic , respectiv dinspre 
Bulgaria i Serbia. 

În 2002 a fost semnalat  prezen a insectei i în Marea Britanie (Londra, 
Wimbledon) i Spania, în 2003 în Rusia (lipse te în Moscova) i Danemarca iar în 
2004 i în Lituania. 

În prezent insecta este semnalat  acolo unde i gazda sa se g se te, devenind 
extrem de abundent  în unele locuri. 

Gazda principal  a insectei, Aesculus hippocastanum este o specie 
ornamental  comun  în rile Europei, fiind preferat  în aliniamente pentru umbra 
bogat  pe care o confer . Se consider  c  arborii planta i pe marginea oselelor au 
contribuit în mod esen ial la extinderea speciei. 
 

Morfologia i biologia speciei Cameraria ohridella 
 
Adul ii au aripile anterioare de 3 – 5 mm. În repaus au aproximativ 5 mm 

lungime. Aripile au fondul ocru metalizat, dungi transversale evidente. Aripile 
posterioare sunt înguste i franjurate. Picioarele sunt deschise la culoare, cu dungi 
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transversale mai întunecate. Determinarea exact  a adul ilor se face prin prelevarea 
arm turii genitale.  

Oul este foarte mic (0,2 – 0,3 mm), lenticular. 
Larva (figura 1) are 0,5 – 5 mm lungime, este aplatizat , cu segmentele 

abdominale proeminente i cu cap triunghiular (probabil 5 vârste). 
Pupa (figura 1) are 3 – 5 mm lungime, este brun , se formeaz  într-un cocon 

albicios, în interiorul minei.  
Specia prezint  pân  la 5 genera ii/an, în func ie de condi iile climatice (în 

ara noastr  pân  la 3 genera ii/an), la fiecare genera ie, o parte din pupe r mânând 
în diapauz  prelungit .  

Iernarea are loc în stadiul de pup , în frunzele c zute pe sol. Prim vara, 
adul ii p r sesc frunzele r mase pe sol i sunt u or de observat, diminea a 
devreme, pe trunchiurile arborilor unde are loc împerecherea. Femelele atrag 
masculii cu ajutorul unui feromon i la scurt timp dup  împerechere are loc 
depunerea ou lor. Pentru ovipozi ie, femelele zboar  pe frunze, imediat dup  
împerechere, depunând ou le pe epiderma superioar  exclusiv, în apropierea 
nervurilor laterale. O femel  produce în medie 20 – 40 ou . Dup  1 – 3 s pt mâni 
are loc eclozarea iar larvele tinere p trund în frunz  i încep s  consume esutul 
palisadic. La sfâr itul dezvolt rii larvare, împuparea se produce adesea într-un 
cocon alb, în interiorul minei. Ulterior, pupa str punge coconul i epiderma pentru 
a înlesni ie irea fluturelui. 

 
Fig. 1 Larv  i pup  de Cameraria ohridella   
Fig. 1 Cameraria ohridella larva and pupa  

 
Caracteristicile v t m rilor produse de Cameraria ohridella 
 
Larvele produc mine pe fa a superioar  a frunzelor de Aesculus sp. 

(Aesculus hippocastanum  este specia preferat  în Europa, A. x carnea, A. pavia). 
A fost semnalat  i pe Acer pseudoplatanus. 

Minele se prezint  la început sub forma unor pete ro ii, mici care se m resc 
pe m sur  ce larva cre te, putând ajunge pân  la 5 cm lungime. În cazul atacurilor 
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puternice, minele pot fuziona i s  ocupe întreaga suprafa  a unei foliole (figura 
2). Frunzele devin brune i cad prematur (începând din luna iulie) (figura 3).  

 

 
Fig. 2 Mine produse de larvele de Cameraria 
ohridella  
Fig. 2 Mines done by Cameraria ohridella 
larvae 

Fig. 3 Arbore defoliat prematur ca 
urmare atacului produs de 
Cameraria ohridella 
Fig. 3 Prematur defoliated tree due 
to Cameraria ohridella 

 
Minele produse de Cameraria pot fi confundate cu necrozele produse de 

ciuperca Guinardia aesculi (Peck.) Stew. dar minele sunt mai pu in vizibile pe fa a 
inferioar  a frunzelor i sunt u or ie ite în relief. Pe o frunz  se pot identifica pân  
la 700 mine, apar inând diferitelor genera ii de insecte.  

Prima genera ie atac  de obicei partea de jos a coroanei, iar a doua i a treia 
genera ie atac  i p r ile superioare ale coroanei. Efectul pe termen lung al 
defolierilor repetate nu este cunoscut înc . Este posibil ca acestea s  afecteze 
capacitatea de fructifica ie a arborilor. În cazul arborilor defolia i foarte puternic 
(aproape integral), am observat, în luna august, producerea unei a doua înfloriri. 

 
Modalit i de combatere a insectei Cameraria ohridella  
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Au fost aplicate cu caracter experimental diferite metode de combatere a 
acestei specii.  

Stropirile pe frunze cu Dimilin (diflubenzuron) au condus la reducerea 
semnificativ  a v t m rilor îns  metoda poate fi utilizat  limitat în ora e, din 
ra iuni ecologice.  

Pentru a evita inconvenientele stropirilor la nivelul aparatului foliar, s-a 
testat posibilitatea aplic rii unor metode endoterapeutice, prin administrarea de 
insecticide prin inject ri la nivelul trunchiului arborilor. În acest sens a fost utilizat 
produsul Confidor (imidacloprid), insecticid care ac ioneaz  prin ingestie, îns  
tratamentele repetate sub presiune au provocat necroze la nivelul scoar ei, iar în 
momentul de fa  se testeaz  posibilitatea aplic rii substan ei la nivelul solului.  

Produsele Neem s-au dovedit a avea efect doar asupra primei genera ii, 
necesitând repetarea tratamentului, cu costuri ridicate. 

Feromonii sintetici sunt la ora actual  utiliza i pentru monitorizarea 
popula iilor, eficien a acestora în combatere fiind înc  discutabil . Nu se poate 
aprecia c  prin capturarea în mas  a masculilor la cursele feromonale este posibil  
reducerea nivelului popula iilor la un nivel la care v t m rile produse de insect  s  
fie tolerabile. 

În plus, nu se poate miza pe activitatea du manilor naturali ai insectei, de i 
au fost identificate peste 40 specii de parazitoizi din familia Chalcidoidea. 
Mortalitatea datorat  acestora este îns  redus , aceste specii de entomofagi nu sunt 
specifici Camerariei ohridella i se consider  c  exercit  o slab  presiune de 
selec ie asupra popula iilor acestui defoliator. 

Ca metod  de combatere deosebit de eficient , în cazul unor atacuri nu 
foarte extinse, este aplicat  i se recomand  distrugerea frunzelor c zute, în care 
ierneaz  coconii de Cameraria. Îndep rtarea i distrugerea frunzelor infestate, 
toamna, poate conduce la reduceri importante ale v t m rilor în anul urm tor. În 
pofida faptului c  nivelul popula iilor cre te pe parcursul verii (datorit  
genera iilor a 2-a i a 3-a), aceast  metod  se dovede te a fi util  prin întârzierea 
pân  la sfâr itul verii a producerii v t m rilor foarte puternice, acest lucru 
permi ând arborilor s  produc  i s  acumuleze suficiente substan e de rezerv . 
 

R spândirea speciei Caliroa annulipes  
 

Specia este cunoscut  în ara noastr  ca fiind un defoliator periculos în 
r chit rii (Ene, 1979; Iliescu Maria, 2000). De asemenea în „Norme tehnice pentru 
protec ia p durilor” (2000), specia este inclus  în categoria d un torilor din 
r chit rii. 

În ultima perioad , îns , Caliroa annulipes produce înmul iri în mas  la tei 
(Tilia spp.). Atacuri puternice s-au înregistrat la tei în anii 1999 i 2000 în Cehia 
(în apropiere de Brno), în Anglia în 2001 i  în sud-estul Norvegiei în 2002. 

Defolieri puternice au putut fi observate i în jude ul Suceava, în anul 2005, 
la exemplarele de tei din aliniamente. 
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Morfologia i biologia speciei Caliroa annulipes 

  
Adultul este o viespe, cu corpul negru, de 6 – 8 mm lungime iar anvergura 

aripilor de 8 – 10 mm. 
Ou le sunt foarte mici i sunt depuse izolat pe dosul frunzelor. 
Larva (omid  fals ) este de forma unui limax, are corpul fusiform, mai 

dilatat în partea anterioar , culoare cenu iu-verzuie, tegumentul este moale, 
acoperit cu un mucus (figura 4); atinge la maturitate 10 – 15 mm lungime, 
parcurgând 6 vârste. 

Pupa este brun-cafenie, închis  într-un pupariu. 
 

 
Fig. 4 Larve de Caliroa annulipes 
Fig. 4 Caliroa annulipes larvae 

 
Specia prezint  2 genera ii pe an, prima în prim var  pân  la începutul verii 

iar a doua în perioada iulie – august. Zborul adul ilor hibernan i  are loc în luna 
mai i dureaz  25 – 30 zile. Depunerea ou lor începe dup  10 – 15 zile de la 
apari ia adul ilor i dureaz  pân  la jum tatea lunii iunie; femelele depun câte 6 – 
10 ou , izolat, pe dosul frunzelor. Larvele primei genera ii produc v t m ri din 
iunie pân  la mijlocul lunii iulie. La sfâr itul lunii iulie, omizile coboar  în sol 
pentru împupare iar adul ii ies dup  dou  s pt mâni. Cel de-al doilea zbor se 
desf oar  în luna august. Larvele celei de-a doua genera ii produc v t m ri în 
perioada august-septembrie. Se împupeaz  în septembrie – octombrie. Pupele 
ierneaz  în sol, la 15 – 20 cm adâncime, pân  în prim vara urm toare. 
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Caracteristicile v t m rilor produse de Caliroa annulipes 
 

V t m rile sunt produse de larve care scheletizeaz  frunzele (figura 5). La 
intensit i puternice ale atacului, întreaga coroan  a arborelui poate fi distrus . 
Plantele tinere, stresate, cu o stare de vegeta ie mai precar , precum i cele 
proasp t instalate sunt mai vulnerabile la atac. 

 
Fig. 5 Frunze de tei scheletizate de Caliroa annulipes 
Fig. 5 Skeletonized lime leaves due to Caliroa annulipes  

 
Modalit i de combatere a insectei Caliroa annulipes 

 
Metode de combatere recomandate a se aplica în zonele urbane sunt 

îndep rtarea manual  a frunzelor infestate i a larvelor, precum i stropirea cu ap  
sub presiune a arborilor infesta i, de asemenea pentru îndep rtarea stadiului larvar. 

Aplicarea de tratamente cu insecticide este restric ionat  ca i în cazul 
speciei anterioare. 

În cazul acestei specii s-a constatat c  vr biile se num r  printre pr d torii 
importan i care contribuie la reducerea popula iilor acestei insecte. 
 

Concluzii 
 

Cameraria ohridella i Caliroa annulipes necesit  o aten ie deosebit  
datorit  impactului tot mai puternic pe care îl manifest  asupra a dou  specii de 
arbori cu o utilizare frecvent , comun  în constituirea zonelor verzi din mediul 
urban, castanul ornamental i teiul. 

Efectele atacurilor asupra arborilor, pe termen lung, nu sunt cunoscute înc , 
nefiind semnalate atacuri ale acestor dou  specii care s  fi condus individual la 
uscarea arborilor. 

Dintre principalele prejudicii cauzate de aceste dou  specii vegeta iei urbane 
se afl  distrugerea rolului estetic, reducerea capacit ii de exercitare a func iilor 
ecologice, reducerea func iei recrea ionale etc. 

Combaterea acestor specii prezint  particularit i, accentul c zând pe 
metodele mecanice, utilizarea tratamentelor chimice în ariile urbane fiind limitat . 
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Abstract 
 
Regarding the impact of Cameraria ohridella Deschka & Dimic 

(Lepidoptera, Gracillariidae) and Caliroa annulipes Klug. 
(Hymenoptera, Tenthredinidae) on wooden urban vegetation 

 
The paper aim is to inform about the occurrence of two new species, 

Cameraria ohridella and Caliroa annulipes, on urban wooden vegetation. The 
effects of these two species attacks on two tree species, horse chestnut and lime, 
frequently used on green urban areas, reclaim appropriate control actions. 

Keywords: urban forestry, horse chestnut, Cameraria ohridella, lime, 
Caliroa annulipes. 
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