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sodiu poate fi încadra în sistemul integrat de protecţie a livezilor ca un procedeu 
ecologic inofensiv. 
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Abstract: The results of a survey on the parasitoids of Cameraria ohridella Den. 

et. Scgif. in the Kishnev town in 2005-2006 are reported. One species of Hymenoptera, 
Pteromalidae were found: Pteromalus semotus Walker and five species Eulophidae: 
Cirrospilus pictus Nees., Baryscapus nigriviolaceus Nees., Closterocerus trifasciatus 
Westw and Pediobius saulius Walker. These parasitoids are poliphagous and common on 
several leafminers (Phyllonorycter spp., fam. Gracillariidae). 
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ÎNTRODUCERE 
Din anii 2003-2004, în R. Moldova a apărut molia minieră a castanului - 

Cameraria ohridella Desch. and Schif. Din această perioadă, specia în fiecare an 
continuă să provoace mari daune arborelui de castan. Măsurile pentru diminuarea 
denistăţii numerice – igienă fitosanitară, sau de combatere - prin diverse metode 
deja cunoscte pe modelul altor insecte dăunătoare, sunt respectate parţial sau sunt 
ignorate în totalitate. Ne respectarea măsurilor de igienă fitosanitară, au loc datorită 
atitudinii neadecvate a responsabilor pentru astfel de probleme.  

Din considerentele protecţiei arborelui de castan, această iresponsabilitate 
pentru combaterea moliei miniere, se prezintă pozitiv din punct de vedere ecologic. 
Se cunoaşte că, acumularea rezervei biologice în frunzele uscate şi căzute sub 
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coroana arborelui, contribuie la dezvoltarea faunei utile. Aceasta fiindcă, 
complexul de paraziţi care se dezvoltă pe stadiul de larvă şi pupă a moliei miniere a 
castanului, în general se află în flora spontană. Odată cu apariţia sursei nutritive, 
aceşti zoofagi explorează această posibilitate şi astfel, au posibilitatea de a dezvolta 
populaţii ridicate.  

Anume complexul de insecte folositoare, care se dezvoltă din contul 
stadiului larvar şi pupal al moliei miniere a castanului, stau la baza cercetărilor din 
această perioadă. Rezultatele obţinute le expunem în continuare. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Metoda de cercetare a complexului de paraziţi s-a efectuat conform celei 
stabilite pentru moliile miniere defoliatoare. Materialul biologic colectat din 
toamnă şi perioada de iarnă, aceasta fiind posibil datorită lipsei de zăpadă în acest 
an, se studiază la binocular pentru studierea complexului de paraziţi. Acest studiu 
constă în separarea pe probe a frunzelor uscate şi căzute, conform localităţilor unde 
s-au colectat; disecţia minelor şi extragerea pupelor sau a stadiului de adult al 
paraziţilor. Stadiul de pupă al paraziţilor, se supune eclozării forţate pentru 
obţinerea adulţilor şi respectiv, determinarea pe specii.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din anul 2004, arborele de castan în perioada de vegetaţie, este supus 
observaţiilor şi cercetărilor. Pentru aceasta, permanent sunt examinate frunzele 
minate, pentru a observa apariţia adulţilor moliei miniere şi evoluţia faunei utile 
din contul stadiilor de dezvoltare al acestei specii. Observaţiile şi cercetările se 
efectuează în perioada de vegetaţie. de două ori pe săptâmănă, începând cu luna 
aprilie şi finisând cu luna octombrie. În timpul iernii, odată pe lună, se verifică 
probele pentru depistarea şi colectarea stadiilor de adulţi ai parazitoizilor apăruţi în 
acest timp.   

Rezultatele obţinute pentru anul 2005-2006 sunt expuse în tabelul 1, din 
continuare.  

Tabelul 1 
Dezvoltarea zoofagilor speciei Cameraria ochridella Den. et Dimic,  

Chişinău, 2005-2006 
Larve Pupe 

Zoofagi: număr:% Zoofagi: număr/% Anii  Total 
Depistate Paraziţi Prădători 

Total 
zoofagi 

% 

Total 
depistate Paraziţi Prădători 

Total 
zoofagi 

% 
2005 832 7 : 0,8 75 : 9,0 9,8 300 5 : 1,6 7 : 2,3 3,9 

2006 950 25 : 2,6 121 : 12,7 15,3 1250 86 : 6,9 129 : 10,3 17,2 

 
După cum se observă din rezultatele expuse în tabelul 1, evident se 

urmăreşte creşterea numerică a populaţiilor de parazţi, ai stadiului larvar şi pupal. 
În anul 2005, procentul de larve afectate de zoofagi a constituit 9,8%, iar a 
stadiului de pupă 3,9%. În anul 2006, dezvoltarea a fost în proporţiile de 15,3% 
pentru stadiul de larvă şi 17,2% pentru cel de pupă. Se observă o creştere sporită a 
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zoofagilor pentru stadiul de pupă - 17,2% în anul 2006. În realitate, din aceste pupe 
parazitate ale moliei miniere a castanului, s-au obţinut pupe de paraziţi, care au fost 
determinaţi şi prezentaţi în continuare.  

Din literatura de specialitate străină, preventiv ne-am informat despre 
speciile de paraziţi deja descoperite şi determinate, care contribuie la diminuarea 
populaţiilor moliei miniere a castanului – Cameraria ohridella Desch. and Dimic. 
Speciile prezentate sunt: Familia Eulophidae: Cirrospilus elegantissimus Walker, 
C. pictus Nees, C. singa Walker, C. variegatus Masi, C. viticola Ron, C. vittatus 
Walker, C. talitzkii Kul. Pnigalio pectinicornis L, P. populifoliella Erdos, P. 
soemius Walker, P. saulus Walker, Sympiesis euspilapterigis Boucek, S. gordius 
Walker, S. sericeicornis Nees. Familia Eupelmidae: Eupelmus urozonus Dalman, 
Familia Pteromalidae: Pteromalus spp., Conomorium patulum Walker. Familia 
Ichneumonidae: Scambus annulatus Kiss, Itoplectis alternans Grav. Dintre 
prădători sunt numiţi acarienii şi tripşii zoofagi, coccinelidele şi crisopele. 

În R. Moldova, s-a reuşit determinarea următorilor specii de parazitoizi: 
Familia Pteromalidae: Pteromalus semotus Walker – fig.1. Familia Eulophidae: 
Closterocerus trifasciatus Nees. – fig. 2., Baryscapus nigriviolaceus Nees. – fig. 3., 
Pediobius saulius Walker - fig.4, Cirrospilus pictus Nees. – fig.5.  

 

  
Figura 1. Specia 

Pteromalus semotus W. 
Figura 2. Specia 
Closterocerus 

trifasciatus Westw 

Figura 3. Specia 
Baryscapus 

nigriviolaceus Nees 

  
Figura 4. Specia 

Pediobius saulius Walker 
Figura 5. Specia 

Cirrospilus pictus Nees 
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Din cercetările asupra faunei microlepidopterelor miniere dăunătoare 
pomilor fructiferi din familia Gracillariidae, efectuate în anii 1996-2006, observăm 
că, speciile de paraziţi ale moliei miniere a castanului Cameraria ohridella Den. et. 
Schif. sunt identice. Conform acestor observaţii concluzionăm că, în perioada 
depresiilor populaţionale ale speciilor de microlepidoptere miniere dăunătoare 
pomilor fructiferi, complexul de paraziţi al acestora, se dezvoltă cu succes pe 
gazdele noi apărute, în cazul dat - molia minieră a castanului - care este din aceiaşi 
familie Gracillariidae. 

CONCLUZII 
Rezultatele prezentate despre parazitoizii speciei Cameraria ohridella 

Desch. et. Scgif. se referă la fauna din parcurile oraşului Chişinău. Speciile 
determinate sunt din ord. Hymenoptera, fam. Pteromalidae: Pteromalus semotus 
Walker şi patru specii din fam. Eulophidae: Closterocerus trifasciatus Westw., 
Baryscapus nigriviolaceus Nees., Pediobius saulius Walker şi Cirrospilus pictus 
Nees,. Aceşti paraziţi sunt polifagi şi comuni cu speciile de molii miniere 
dăunătoare pomilor fructiferi (Phyllonorycter spp., fam. Gracillariidae).  
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