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Abstract: In the work are exposed investigations in 2007-2017 of entomofauna with devel-
opment on the species Rosa canina L. from various urban and rural biotopes in the center of 
the Republic of Moldova. In total, were recorded 52 species of insects in 9 orders (Orthoptera, 
Homoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Hymenoptera, 
Diptera) and 1 mite (Trombidiformes). Of these, 17 species of insects have developed large pop-
ulations and impact on the rose, 12 insect species developed annual faunistic populations, 12 
solitary and rare individuals, 2 species one individual. At the same time, 4 species have been 
recorded recently: Harmonia axiridis (predators afidophagus), Polygonia c-album (nectar con-
sumer and pollinator), Blenocampa phyllocopa (phytophagus in the larval stage) and Dasineura 
rosae (gallicol in the larval stage). The species epicometis hirta was affected by the calamity of 
21-23 April 2017, after which it was not recorded in the center of the republic, including the usual 
host plants, thus being considered an ecological indicator.
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INtRoDuCERE
Toate organele speciei Rosa canina L. (Rosaceae), inclusiv subterane, servesc drept 

sursă de nutriţie pentru mai multe specii de insecte, fie pentru ambele stadii active 
(imago şi larva) sau doar unul din acestea. Totodată, planta prezintă pentru diverse 
insecte loc de pauză în zborul diurn şi nocturn, precum şi refugiu pentru apărare 
împotriva prădătorilor. Organele cele mai frecvent vizitate de către insecte sunt 
inflorescenţa şi aparatul foliar, după care urmează fructul şi lemnul. 

În acest context, prezenta lucrare include investigaţiile entomofaunei speciei Rosa 
canina L. din ultimii zece ani din zona de centru a Republicii Moldova, cu statute de: 
polenizatoare, nectarofile şi fitofage (sugătoare, defoliatoare, galigene), cu accent pe 
plantele de măceş din Staţiunile Didactice Experimentale (SDE) ale Universităţii Agra-
re de Stat din Moldova (UASM). 

MAtERIALE ŞI MEtoDE 
La baza lucrării au stat investigațiile şi colectările efectuate în perioada anilor 

2007-2017 în: SDE „Petricani”, campusul UASM, grădina Botanică „Institut”, par-
cul Dendrologic (m. Chişinău), SDE „Chetrosu” (Anenii Noi) şi „Criuleni” (Criuleni), 
câteva sate din centrul republicii (Bogzeşti, Teleneşti şi Bravicea, Călăraşi), conform 
indicațiilor metodice elaborate la catedra protecția Plantelor [2]. 
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Cercetările şi colectările s-au întreprins după metodele: entomofauna filofagă şi ga-
ligenă – vizual; indivizii adulţi cu mişcare lentă – manual; minierii – frapaj; acarienii 
şi afidele – brosaj şi calandraj. Pentru recoltarea insectelor şi organelor măceşului au 
fost utilizate ustensile entomologice: foarfece de grădină (decuparea organelor), plicuri 
(ambalare) şi mape (transportare); pensete, bisturii, ace preparative; binocularul mar-
ca MB-9, determinatoarele de insecte. 

REzuLtAtE ŞI DISCuŢII
În rezultatul cercetărilor din anii 2007-2017, pe baza organelor atacate de diverse 

insecte şi indivizii obţinuţi în condiţii de laborator, a fost determinată componenţa de 
specii cu dezvoltare pe specia Rosa canina L. Conform investigaţiilor organelor supra-
terestre ale măceşului (aparatul foliar, floricol şi lemnos), în anii respectivi în zona de 
centru a republicii au fost înregistrate 52 specii din 9 ordine, cu rezultatele obţinute 
prezentate în tabelul 1. 

tabelul 1. Insectele polenizatoare şi nectarofile ale măceşului în stadiul de imago

Nr.

Denumirea speciei

Familia

Anul 
cu populaţie 
constantă*
 sau mare**

ştiinţifică populară

ordinul hymenoptera
1. Apis mellifera albina meliferă

Apidae

2007-2017*
2. Bombus argillaceus bondar de argilă 1 individ în 2008
3. Bombus pomorum bondar pomicol 1 individ în 2008
4. Bombus hortorum bondar de livadă 2007-2017*
5. Bombus lapidaries bondar de piatră 2007-2017*
6. Megascolia maculata viespe gigant Scoliidae indivizi solitari
7. Scolia hirta viespe stepică indivizi solitari
8. Paravespula germanica viespea germanică Viespidae 2007-2017**
9. Formica rufa furnica brună de pădure Formicidae 2007-2017**

ordinul Coleoptera
10. epicometis hirta gândacul păros al pomilor

Scarabaeidae 
(Cetoniidae)

2007-2016**
11. Oxythyrea funesta gândacul lucios al florilor indivizi solitari
12. Cetonia viridipaca cetonia verde mată indivizi solitari
13. Cetonia aurata gândacul auriu mat indivizi solitari
14. Protaetia aeruginosa gândacul ruginos indivizi solitari
15. Protaetia lugubris gândacul negru mat indivizi solitari
16. Coccinella 

septempunctata
buburuza cu 7 puncte

Coccinellidae
2007-2017*

17. Bulaea lichatschovi buburuza cu 18 puncte indivizi solitari
18. Harmonia axyridis buburuza asiatică 2011-2017*

ordinul Lepidoptera
19. Melanargia galathea futurele-galata Satyridae 2007-2017**
20. Polygonia c-album fluturile cu aripile 

colţuroase
Nymphalidae 2016-2017*
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21. zygaena filipendulae fluturele ciuboţica-
cucului

Zygaenidae 2007-2017*

22. Papilio machaon futurele mahaon
Papilionidae

indivizi solitari
23. Parnassius mnemosyne futurele apolon indivizi solitari
24. zerynthia polyxena futurele polixena indivizi solitari
25. Maculinea arion albăstriţa cimbrişorului Lycaenidae 2007-2017**
26. Plebejus argyrognomon albăstriţa argintie 2007-2017**
27. Pieris brassicae albiliţa verzei Pieridae 2007-2017**
28. Amata phegea fluturele pestriţ fegea Erebidae 2007-2017**

ordinul Neuroptera 
29. Chrysopa perla crisopa Chrysopidae 2007-2017*

ordinul Diptera
30. Mombylius major musca- bombilisul mare Bombyliidae 2007-2017*
31. episyrphus balteatus sirfida prădătoare de afide Syrphidae 2007-2017**
32. Lucillia sericata musca verde coprofagă Calliphoridae 2007-2017**
33. Calliphora vomitoria musca albastră coprofagă 2007-2017**
34. Tabanus bovinus musca-tăun Tabanidae indivizi solitari
35. Musca domestica musca-de-casă Muscidae 2007-2017**

30 de genuri din 5 ordine 35 de specii 19 familii

Legendă: * – populaţie constantă faunistică; ** - populaţie cu impact asupra măceşului.

•	 Insectele nectarofile şi polenizatoare, în total 35 de specii în stadiul de adult 
din 5 ordine (hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera şi Diptera), dintre 
care 7 specii cu populaţii constante faunistice (*), 11 specii cu populaţii mari şi im-
pact asupra măceşului (**),12 specii la nivel de indivizi solitari, 2 specii înregistrate 
câte un exemplar, 2 specii înregistrate recent pe măceş – Harmonia axyridis (afidof-
ag) şi Polygonia c-album (nectarofag şi polenizator). Interes prezintă specia epicometis 
hirta, care în anul 2017 nu a fost înregistrat în perioada înflorii măceşului, populaţia 
fiind semnificativ afectată de calamitatea naturală din 21-23 aprilie 2017, când insecta 
zbura, obişnuit, în masă sau solitar.

•	 Insectele cu aparat bucal sugător, în total 7 specii în stadiul de larvă şi adult 
din 4 ordine (Trombidiformes, Thysanoptera, homoptera, hemiptera), dintre care o 
specie cu populaţie constantă faunistică (*) – Palomena prasina şi 5 specii cu popu-
laţii mari şi impact (**), iar una absentă în perioada respectivă şi în aceste biotopuri 
(Parthenolecanium corni). Acarianul, tripsul şi afidele au dezvoltat populaţii mari şi cu 
impact, astfel au atras unele coccinelide afidofage. 

•	 Insectele defoliatoare, în total 9 specii în stadiul de adult şi larvă din 4 ordi-
ne (Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, hymenoptera), dintre care 4 specii cu dez-
voltare constantă faunistică (*), iar 4 specii absente în perioada respectivă şi în aceste 
biotopuri. Interes prezintă specia Blenocampa phyllocopa, care din 2011 a început să 
se dezvolte în masă şi se observă creşterea populaţiilor şi răspândirea insectei în alte 
zone, inclusiv pe trandafirul cultivat.



345International symposium, 13 October 2017

•	 Insectele galigene și galicole, în total 2 specii şi interes prezintă ambele, fi-
indcă specia Diplolepis mayri este cea mai frecventă şi cu densitate populaţională mare 
în toate biotoprile. Se observă o creştere a populaţiilor şi răspândirea pe tot teritoriul 
republicii, în special pe măceşul din livezile pomicole industriale şi abandonate tehno-
logic în ultimii 20 de ani. Spre exemplu în livezile din satul Bogzeşti (Teleneşti), mă-
ceşul afectat de această insectă, impresionează ca aspect – galele dense, lignificate şi 
înnegrite (pietre suspendate). Specia Dasineura rosae a fost observată din anul 2014 şi 
se dezvoltă numai faunistic, dar figurează în literatură ca şi dăunătoare.

Dintre cele 52 de specii, 12 au dezvoltat populaţii anuale constante faunistice, 17 cu 
densitate mare şi impact asupra măceşului, 12 au fost înregistrate la nivel de indivizi 
solitari şi rari, iar 2 specii doar câte un individ. Totodată, 4 specii au fost înregistra-
te recent: Harmonia axyridis (afidofag), Polygonia c-album (nectarofag şi polenizator), 
Blenocampa phyllocopa (fitofag) şi Dasineura rosae (galicol). Ca indicator ecologic s-a 
prezentat specia epicometis hirta, care a fost afectată de calamitatea din luna aprilie, 
după care nu a fost înregistrat pe măceş în centrul republicii, inclusiv plantele-gazde 
obişnuite (tab. 2).

tabelul 2. Acarianul şi insectele dăunătoare ale măceşului

Nr.
ord.

Denumirea speciei Stadiul 
dăunător

Anul 
cu populaţie 
constantă*
 / mare**ştiinţifică populară imago larva

ordinul trombidiformes
1. Panonychus ulmi 

(Tetranychidae) acarianul roşu comun + + 2007-2017**

ordinul thysanoptera
2. Haplothrips subtilissimus 

(Phlaeothripidae)
tripsul comun al 
florilor + + 2007-2017**

ordinul homoptera
3. Draspidiotus perniciosus 

(Diaspididae)
păduchele din San jose + + 2007-2017**

4. Parthenolecanium corni 
(Coccidae)

păduchele ţestos + + 2008-2009*

5. Macrosiphum rosae 
(Aphididae)

păduchele verde + + 2007-2017**

6. Typhlocyba rosae (Cicadellidae) cicoriţa trandafirului + + 2007-2017**
ordinul hemiptera

7. Palomena prasina 
(Pentatomidae)

ploşniţa comună + + 2007-2017*

                                                       ordinul orthoptera
8. Tettigonia viridissima 

(Tettigoniidae)
cosaşul verde + + 2007-2017*

ordinul Coleoptera
9. Anthonomus rubi 

(Curculionidae)
gărgăriţa flori de 
căpşun + + 2010-2015*
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10. Phyllobius betulinus 
(Curculionidae)

gărgăriţafrunze de 
măceş + - 2007-2017*

ordinul Lepidoptera
11. Cnaemidophorus rhododactyla 

(Pterophoridae)
molia digitiformă a 
florilor de măceş

- + 2007-2017*

12. Stigmella rosaefoliella 
(Neptuculidae)

molia pitică a 
măceşului

- + 2007-2017*

ordinul hymenotera
13. Pareophora plana 

(Tenthredinidae)
viespea bobocilor 
trandafir

- + 2009-2010*

14. endelomya aethiops 
(Tenthredinidae)

viespea limaxidă a 
frunzelor

- + 2007, 2011*

15. Blenocampa phyllocopa 
(Tenthredinidae)

viespea sucitoare a 
măceş

- + 2011-2017**

16. Arge ochropus (Argidae) viespea trandafirului - + 2007-2011*
17. Diplolepis mayri (Cynipidae) cinipida miţoasă de 

măceş
- + 2007-2017**

ordinul Diptera
18. Dasineura rosae 

(Cecidomyiidae)
ţânţăraşul galicol 
măceş

- + 2014-2017*

15 familii şi 18 genuri 18 specii 8 17 -

Legendă: * – populaţie constantă faunistică; ** - populaţie cu impact asupra măceșului.

CoNCLuzII
În rezultatul investigației entomofaunei speciei Rosa canina L. din diverse bioto-

puri urbane şi rurale din centrul Republicii Moldova au fost înregistrate 52 de specii 
din 9 ordine (Orthoptera, homoptera, hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera, Neuro-
ptera, Lepidoptera, hymenoptera şi Diptera) şi 1 specie de acarian (Trombidiformes).

Dintre cele 52 de specii, 12 au dezvoltat populaţii anuale constante faunistice, 17 cu 
densitate mare şi impact asupra măceşului, 12 au fost înregistrate la nivel de indivizi 
solitari şi rari, iar 2 specii doar câte un individ.
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