Bucovina Forestieră 22(1): 29-40, 2022
DOI: 10.4316/bf.2022.004

Sinteză

Insecte fitofage invazive din arboretele și parcurile din Ucraina
V. Meshkova

Meshkova, V. 2022. Alien phytophagous insects in forest and urban stands of
Ukraine. Bucov. For. 22(1): 29-40
Abstract. The aim of the research was to present current data on the distribution
and development of some alien phytophagous insects in the territory of Ukraine.
We considered 19 species of alien phytophagous insects, including 2 species of
Coleoptera, 7 Hemiptera (including 4 bug species), 7 Lepidoptera, 2 Hymenoptera,
and 1 Diptera. Hyphantria cunea penetrated Ukraine about 70 years ago and sometimes outbreaks in orchards or shelterbelts. Cameraria ohridella and Cydalima
perspectalis pose a great threat to Aesculus hippocastanum and Buxus sempervirens, respectively, in urban stands. Parectopa robiniella, Macrosaccus robiniella,
Nematus tibialis, and Obolodiplosis robiniae did not attract the attention of researchers until recently, since did not show a noticeable effect on the health condition of Robinia pseudoacacia. Phyllonorycter issikii is not abundant in most parts
of Ukraine. Phyllonorycter platani and Corythucha ciliata are not serious pests
because their host plant (Platanus sp.) is rather rare in Ukraine. Trichoferus campestris is known long ago but has not yet shown any harmful effects. The threat from
sucking insects (aphids and bugs) increases due to their ability to vector tree pathogens. The polyphagous Halyomorpha halys can pose a threat to forest, ornamental
and agricultural plants. Leptoglossus occidentalis poses a great danger to the restoration of Scots pine forests because its feeding decreases the seeds’ germination.
Corythucha arcuata is found only in two regions but is moving northward and may
pose a threat to oak stands. Agrilus planipennis has spread over several years from
the eastern border with Russia to the entire Luhansk and partly Kharkiv region,
inhabits Fraxinus excelsior and F. pennsylvanica, and can move west.
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Introducere

An de an, numeroase specii de insecte își modifică arealul (Panzavolta et al. 2021). Unele
specii nu supraviețuiesc în noile locuri, altele

rezistă ani de zile și rămân necunoscute întrucât nu afectează puternic speciile autohtone.
Altele devin invazive deoarece se reproduc
activ, înlocuiesc specii autohtone și perturbă
ecosistemele naturale (Liebhold et al. 2017).
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Identificarea speciilor invazive este dificilă deoarece în condițiile oferite de noile locații ratele de dezvoltare, locurile de iernare, nivelul
vătămărilor precum și interacțiunea cu noile
plante gazdă se modifică. Speciile invazive pot
transfera patogeni și paraziți în noile regiuni
(Venette și Hutchison, 2021). Astfel, previzionarea comportamentului, densității, relațiilor
interspecifice și impactului ecologic al speciilor alohtone în noul areal reprezintă unul
dintre obiectivele prioritare (Ricciardi et al.
2021). Există numeroase informații în legătură
cu speciile de insecte fitofage exotice în diferite țări, dar multe nu sunt accesibile tuturor
specialiștilor deoarece nu sunt scrise în engleză (Angulo et al. 2021). Prin urmare, aici sunt
prezentate în principal informațiile din literatura rusă și ucraineană.
Scopul cercetărilor este de a prezenta date
actuale referitoare la distribuția și dezvoltarea unor specii de insecte exotice pe teritoriul
Ucrainei.

Figura 1
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Material și metodă

Această lucrare se bazează pe articolele referitoare la distribuția și unele caracteristicile biologice ale unor specii de insecte fitofage exotice din
Ucraina, incluzând date personale nepublicate
și date din Ukrainian Biodiversity Information
Network (UkrBIN 2020). Informațiile sunt grupate pe regiuni administrative, indicate pe harta Ucrainei (fig. 1). Ucraina se învecinează cu
Polonia, Belarus, Rusia și Moldova în regiunea
de câmpie, cu Slovacia, Ungaria și România în
regiunea Carpaților și cu România și Rusia, la
mare. În astfel de zone, pătrunderea speciilor
de insecte exotice este posibilă. În același timp,
pătrunderea acestor specii direct, cu material săditor transportat pe cale aeriană, nu depinde de
distanța față de graniță.
Ucraina se întinde între 52°N și 42°N și între 22°E and 40°E, distanța de la vest la est
fiind de 1300–1400 km și de la nord la sud de
aproape 900 km. condițiile naturale variază cu
latitudinea și longitudinea. Regiunea forestie-

Regiunile adminstrative ale Ucrainei.
Ukraine administrative regions. The centers are indicated
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ră (Polissya) se găsește în nordul țării și cuprinde aproximativ 20% din teritoriu. Zona de
silvostepă este localizată la sudul zonei forestiere și reprezintă 35% din teritoriu iar stepa
se găsește la sud și cuprinde 40% din teritoriu
(Information on forests of Ukraine, 2020). De
la vest la est, crește caracterul continental al
climatului (diferențele de temperatură dintre
iarnă și vară), contribuind la diversitatea condițiilor naturale din fiecare regiune. Câmpiile
reprezintă aproximativ 95% din teritoriul
Ucrainei, iar munții (Carpați și Crimeii) aproximativ 5%.
Suprafața ocupată de pădure reprezintă
15,9% la nivel național, 26.8% în zona forestieră, 13% în silvostepă, 5.3% în stepă,
42% în Munții Carpați și 10.4% în Peninsula
Crimea (Information on forests of Ukraine,
2020). Pădurile sunt dominate de Pinus sylvestris L., Quercus robur L., Fagus silvatica
L., Picea abies (L.) H. Karst., Betula pendula
Roth., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fraxinus
excelsior L., Carpinus betulus L., Abies alba
Mill., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L.,
Ulmus L., etc. Pădurile de conifere reprezință
43% din total, respectiv Pinus sylvestris - 35%.
Fraxinus pennsylvanica Marsh. și diferite specii de Acer species se găsesc în aliniamente și
perdele forestiere de potecție din silvostepă;
Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos
L. și Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.
în zona de stepă.
În pădurile urbane, speciile de plante depind în general de condițiile climatice. Cele
mai frecvente sunt Aesculus hippocastanum
L., Tilia cordata, Acer platanoides, Fraxinus
excelsior, Betula pendula, și Ulmus spp. În arboretumuri, diversitatea de specii este cea mai
ridicată.
Speciile de insecte fitofage exotice sunt diferite din punct de vedere taxonomic, al modului de hrănire și al potențialului vătămător.
Caracterizarea acestora este făcută în ordine
sistematică, urmată de analiza riscului pe care
îl poate reprezenta fiecare specie în funcție de
caracteristicile biologice.
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Rezultate

În acest articol, au fost analizate 19 specii de
insecte fitofage exotice.
Păduchele lânos al frasinului Prociphilus
fraxinifolii (Riley, 1879) (Hemiptera:
Eriosomatidae) a ajuns din America de Nord
în Europa odată cu gazda sa (Fraxinus pennsylvanica), care a fost introdusă în pădurile
urbane (Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski
2021). Specia a fost semnalată în Ungaria
în 2003 iar în Ucraina în 2005, în regiunea
Zakarpattia. În 2012 – 2014 a fost semnalată
în Kiev (Chumak et al. 2016), în 2015 – 2016
în regiunile Donetsk și Luhansk (Martynov,
Nikulina 2016b), în 2020 în Kharkiv (Ukrbin
2020). P. fraxinifolii este monoică, i.e. nu își
schimbă gazda pe parcursul ciclului biologic.
Această caracteristică o diferențiază de ceilalți
reprezentanți ai genului, care se hrănesc pe
frasin: Prociphilus fraxini și P. bumeliae migrează vara de pe Fraxinus pe Abies (Chumak
et al. 2016). P. fraxinifolii trăiește în colonii
compuse din indivizi apteri și alate vivipare
în pseudogale mari deschise. Insectele elimină mană albă, care poate constitui un mediu
de dezvoltare pentru bacterii și fungi patogeni.
La densități mari, acestea conduc la o reducere
a caracterului ornamental, a fotosintezei și a
creșterilor lujerilor.
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (Say,
1830) (Auchenorrhyncha: Flatidae) este originară din America de Nord. A fost semnalată
în Italia în 1979 și s-a răspândit în scurt timp
în majoritatea țărilor europene. În regiunea
de origine, vatămă doar citricele (Matsiakh,
Kramarets 2020). În teritoriile noi, este prezentă pe aproximativ 300 de specii de plante
gazdă, incluzând arbori, arbuști și plante erbacee (Uzhevskaya et al. 2012). În Ucraina,
cicada meliferă a fost semnalată pentru prima
data în 2011 în Odesa, unde au fost identificate 182 de plante gazdă (Uzhevskaya et al.
2012). Ulterior, dăunătorul a fost găsit în regiunile Donetsk (Martynov, Nikulina 2018),
Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kiev și Zakarpattia
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(Ukrbin 2020). Iernează în stadiul de ou.
Larvele se hrănesc cu sevă, pe frunze și lujeri
apar pete albe sau galbene, care devin cafenii și, mai târziu, confluează. Lujerii atacați
se deformează și se usucă. Creșterea lujerilor
este încetinită iar viabilitatea arborilor redusă.
Secrețiile și excrețiile afectează caracterul ornamental al plantelor, iar mana este mediu de
dezvoltare pentru diferiți patogeni.Vătămările
produse de cicada meliferă sunt accentuate în
noile regiuni de capacitatea mare de agregare,
mobilitate, absența dușmanilor naturali și de
capacitatea de a transfera patogeni, în special
Pseudomonas syringae (Donati et al. 2017).
Cicada liliacului, Igutettix oculatus
(Lindberg, 1929) (Hemiptera: Cicadellidae,
Typhlocybinae), a pătruns din estul Asiei în
Europa (Belarus, Estonia, Finlanda, Letonia,
Lituania, Federația Rusă (Stalažs 2013,
Gnezdilov 2014) și estul Ucrainei (Matsiakh,
Kramarets 2020). Produce vătămări speciilor
de Syringa, Ligustrum și Fraxinus din pădurile urbane. Această specie are fertilitate ridicată, ciclu de dezvoltare scurt, se poate înmulți
partenogenetic. Atacurile pe frunze conduc la
reducerea caracterului ornamental și slăbirea
plantei, în special când insectele sunt vectori
ai unor patogeni. Femela depune ouăle în mugurii dorminzi, la sfârșitul verii (Söderman
2005). Nimfele din prima generație se dezvoltă din primăvară până la începutul verii, în
funcție de regiune, adulții celei de-a doua generații apar în septembrie – octombrie. În țările
nordice, generația a doua se dezvoltă parțial.
Lipsesc datele fenologice din Ucraina.
Ploșnița semințelor, Leptoglossus occidentalis Heidemann (western conifer-seed bug
- WCSB) (Heteroptera: Coreidae) este originară din vestul Americii de Nord (Putchkov
et al. 2012, Putchkov 2013). S-a răspândit
din California, în anii 90 ai secolului trecut,
pe coasta de est (New York și Pennsylvania)
și în 1999 a fost semnalată în Europa, în nordul Italiei. În următorul deceniu, s-a răspândit
din Spania în Țările Scandinave, precum și
în Tunisia (Nordul Africii), Japonia, China,
Coreea (Asia) și Chile (America de Sud).
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Această ploșniță vatămă semințele a 48 de
specii de conifere (Gapon, 2012). În Ucraina,
specia a fost descoperită în 2005 în regiunile
Kharkiv și Kherson, în 2011 – 2012 în regiunile Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk,
and Luha, în 2018 în regiunea Zhytomyr
(Meshkova et al. 2014). În momentul de
față, prezența ei este confirmată și în regiunile Zakarpattia, Odesa, Cherkasy, Kiev și în
Republica Autonomă Crimeea (UkrBIN 2020).
WCSB prezintă o proeminență cu aspect de
frunză pe metatibie, care nu este caracteristică
speciilor europene de coreide. Adulții iernează în clădiri sau cuiburi de păsări, în grupuri
mari. Primăvara, se întorc în păduri și se hrănesc cu conurile verzi și semințele în formare, de asemenea în grupuri mari, alcătuide din
adulți și nimfe. Spre deosebire de alți dăunători ai conurilor, WCSB nu lasă semne vizibile pe conurile vătămate. Însă, în urma hrănirii
insectei, semințele își încetează dezvoltarea, se
usucă și nu mai germinează. Specia este vector
al Sphaeropsis sapinea, care produce uscarea
acelor și a lujerilor de pin (Luchi et al. 2012).
Ploșnița marmorată Halyomorpha halys
(Stal, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) este
originară din Sud – Estul Asiei. Din 1996, a
început să se răspândească în Statele Unite ale
Americii, în 2007 a pătruns în Elveția, în 2014
în regiunea Krasnodar din Rusia (Gapon 2016,
Musolin et al. 2018). În Ucraina, a fost semnalată în 2016 în Odesa (Uzhevskaya 2017),
iar din 2020 se găsește în regiunile Kherson,
Zakarpattia și Dnipropetrovsk (Ukrbin 2020).
H. halys vatămă în jur de 300 de specii de
plante cultivate aparținând la 49 de familii,
incluzînd legume, pomi și arbuști fructiferi,
cereale, precum și plante lemnoase ornamentale (catalpa, cenușerul, magnolia, paltinul) și
specii de arbori, în special arțarul și frasinul
(Musolin et al. 2018).
Ploșnița dantelată a stejarului (oak lace
bug - OLB) Corythucha arcuata (Say, 1832)
(Hemiptera: Tingidae) este originară din
America de Nord (SUA și Canada). În 1999
a ajuns în Italia și s-a răspândit în ultimii 20
de ani în numeroase țări europene (Csóka et
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al., 2020). În 2016, OLB a fost semnalată în
Peninsula Crimeea (Golub et al. 2020), în 2017
în partea de sud – vest a regiunii Kherson din
Ucraina și în 2020 în regiunea Zakarpattia
(Meshkova et al. 2020, Ukrbin, 2020). OLB
este un dăunător periculos pentru diferite specii de stejar (Csóka et al., 2020). Larvele și
adulții sug seva din frunze. Ouăle, larvele și
adulții se găsesc pe partea inferioară a frunzelor. Adulții iernează sub frunzele căzute, sub
scoarță sau în locuri adăpostite. Arborii atacați
au productivitate redusă și rezistență scăzută
la alți factori dăuători. Se răspândește activ,
zburând pe distanțe de câteva sute de metri, și
pasiv, cu ajutorul vântului, vehiculelor și materialului vegetal. Am evaluat cea mai puternică
infestare în arborete de stejar din apropierea
drumurilor și cursuri de apă (Meshkova et al.
2020). În 2021, dăunătorul s-a deplasat către
nordul și estul regiunii Kherson (Meshkova et
al. 2021c). În regiunea menționată, OLB a dezvoltat trei generații complete.
Ploșnița platanului Corythuca ciliata
(Staudinger, 1870) (Hemiptera: Tingidae) a
pătruns în Europa din America de Nord în anii
’60. În 2013, a fost identificată în Peninsula
Crimeea și regiunea Mykolaiv (Putchkov
2013), în 2017, în regiunea Kherson (Ukrbin
2020). Ca aspect și ciclu de dezvoltare, ploșnița platanului este asemănătoare cu ploșnița dantelată a stejarului (Glod, Nasarenko
2020). Răspândirea ploșniței platanului în
Ucraina este puțin studiată deoarece gazda
insectei, speciile de platan, nu sunt comune.
Platanul crește doar în Peninsula Crimeea, în
regiunile sudice ale Ucrainei (Odesa, Kherson,
Mykolaiv, Zaporizhzhia) și în unele grădini
botanice și parcuri dendrologice.
Sfredelitorul frasinului Agrilus planipennis
Fairmaire, 1888 (Coleoptera: Buprestidae)
(EAB) a fost intens studiată în zona de origine
(China și Estul Îndepărtat al Rusiei), precum
și în regiunile în care a fost introdusă (Statele
Unite ale Americii și regiunea europeană a
Rusiei). În vara anului 2019, EAB a fost înregistrat în regiunea Luhansk din Ucraina
(Orlova-Bienkowskaja et al. 2020), deși pre-
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zența găurilor de ieșire a indicat pătrunderea
acestei specii în regiune nu mai târziu de 2018
(Kucheryavenko et al. 2020). În ciuda tăierilor
de igienă aplicate arborilor colonizați din focarele primare, în 2020 A. planipennis a infestat
Fraxinus pennsylvanica Marsh. și Fraxinus
excelsior L. în aproape toate pădurile, aliniamentele și perdelele de protecție din regiunea
Luhansk (Meshkova et al. 2021a) iar în 2021
a fost identificată prezența speciei în regiunea
Kharkiv (Meshkova et al. 2021b). De obicei,
EAB colonizează un arbore câțiva ani, începând cu ramurile. Astfel, în primii ani, simptomele arborilor infestați sunt aceleași ca atunci
când sunt colonizați de Hylastes sp. sau sunt
afectați de boli. Urmele lăsate de ciocănitori și
găurile de ieșire de 2.5–3.5 mm, în forma literei D pot constitui aspecte distinctive ale EAB.
Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)
(Coleoptera: Cerambycidae) este o specie
de croitori care provine din Asia și Orientul
Îndepărtat Rus (Grebennikov et al. 2010).
Aceasta se instalează pe arbori sănătoși și slăbiți, de foioase și rășinoase din peste 40 de
genuri, precum și pe arbori doborâți, structuri
din lemn și clădiri. Provoacă vătămări tehnice
din cauza diametrului de aproximativ 1 cm al
galeriilor larvare. Depistarea speciei se face
și după găurile de ieșire rotunde de la nivelul tulpinilor și ramurilor, galeriile larvare de
sub scoarță, excrementele de la baza arborilor
infestați, simptomele de la nivelul coroanelor
constând în îngălbenirea frunzelor și rărirea
acestora. Durata ciclului de dezvoltare depinde
de climatul local și de umiditatea lemnului; în
Ucraina este de cel puțin doi ani. Primele consemnări ale T. campestris în Ucraina sunt din
anii 90 ai secolului 20, mai exact din 1992 în
Crimeea și 1994 în regiunea Donetsk, mai târziu în Kharkiv, Luhansk (Terekhova, Bartenev
2007), Zakarpattia (Zamoroka, 2017) și multe alte regiuni (Martynov, Nikulina 2016a;
Zamoroka, Korytnianska, 2018), mai precis
Poltava, Odesa, Zaporizhzhia, Chernivtsi
(Ukrbin 2020).
Viespea zigzag a ulmului Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939 (Hymenoptera,
33
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Argidae) este originară din Estul Asiei și
Orientul Îndepărtat Rus. A fost identificată în
Europa prima dată în Ungaria și Polonia în
2003. În Ucraina, a fost semnalată în regiunea Luhansk în 2006 și în regiunea Kharkiv în
2009. Specia există în regiunea Rivne (Ukrbin
2020) și Polesia de Vest (Sirenko și Zabroda
2013). În 2014–2015 a fost găsită în regiunile
Zaporizhzhia, Donetsk și Crimea (Martynov
și Nikulina 2016b, 2017, 2021, Martynov et
al. 2021). Hrănirea larvelor tinere pe frunze se
prezintă sub forma de zigzag. Iernează în stadiul de pupă. Specia se caracterizează prin reproducere partenogenetică, ciclul scurt de viață
al generațiilor de vară și capacitatea de a produce până la patru generații pe an. În Donetsk,
viespea a produs vătămări grave ale speciei
introduse Ulmus pumila și a avut densități
reduse pe U. minor și U. glabra. Generațiile
de vară se împupează pe fața inferioară a frunzelor, ramurilor și în crăpăturile scoarței, într-un cocon dantelat lax. În regiunea Donetsk,
adulții apar de la mijlocul lunii aprilie până la
începutul lunii august (Martynov și Nikulina
2017). Dezvoltarea primei generații de larve a
fost observată de la sfârșitul lui aprilie până la
începutul lui iunie, celei de-a doua – de la începutul lui iunie până la sfârșitul lui iulie, a celei
de-a treia – de la începutul până la sfârșitul lui
iulie, iar a celei de-a patra – de la sfârșitul lui
iulie până la mijlocul lui august. Larvele celei
de-a patra generații care și-au încheiat hrănirea
iernează în litieră sau sol, în coconi denși, ca
eonimfe. Acestea se împupează în primăvara
anului următor. Larvele primei generații se
dezvoltă în principal în părțile inferioară și de
mijloc ale coroanei. O parte dintre larvele fiecărei generații migrează în sol, unde formează
coconi de iernare, constituind o rezervă a populației, timp în care majoritatea indivizilor își
continuă dezvoltarea sezonieră (Martynov et
al. 2021).
Viespea salcâmului, Nematus (Pteronidea)
tibialis Newman, 1837 (Hymenoptera:
Tenthredinidae), este originară din America
de Nord și a pătruns în Europa în secolul al
19-lea, odată cu gazda sa Robinia pseudoaca34
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cia. În Ucraina, această specie este cunoscută
din 1979 (Ermolenko 1981). Este prezentă în
Polisia de Vest și versantul nordic al Carpaților
Ucrainei (Sirenko, Zabroda 2013). Larvele
tinere perforează foliolele între nervuri. De
obicei, se hrănesc în grupuri de 2-4 larve. În
vârste mai mari, se hrănesc individual și consumă frunzele de la margine, rareori ajungând
la pețiol (Martynov, Nikulina 2021).
Omida păroasă a dudului, Hyphantria cunea
(Drury, 1773) (Lepidoptera: Erebidae), este
originară din America de Nord. În Europa, mai
precis în Ungaria, a ajuns prin intermediul transporturilor de mărfuri în 1940. În Ucraina a fost
descoperită în 1952, în regiunea Zakarpattia
(Krivosheev 2009). Acum specia este prezentă în regiunile Vinnytsia, Dnipropetrovsk,
Donetsk, Zakarpattia, Zaporizhzhia, IvanoFrankivsk, Kiev, Kirovohrad, Luhansk,
Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Ternopil,
Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy,
Cernăuți și în Regiunea Autonomă Crimeea
(Ukrbin 2020), precum și în regiunile Volyn,
Sumy, Chernihiv (Stankevich 2021). Atacă
peste 300 de specii de plante în păduri, grădini,
parcuri și perdele de protecție. Are una până la
trei generații anual, în funcție de regiune și de
mersul vremii.
Molia minieră a castanului, Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) (Lepidoptera:
Gracillariidae), este originară din pădurile
din Balcani, de la granița dintre Macedonia
și Albania. A ajuns în Ucraina în 1998
(Zakarpattia), în 2003 a fost găsită în Kiev
(Akimov et al. 2003) și în 2006 în Kharkiv.
În prezent, molia minieră a castanului este
prezentă în majoritatea regiunilor administrative (Holoborodko et al. 2018, Ukrbin
2020) – Cherkasy, Zaporizhzhia, Lviv, Volyn,
Dnipropetrovsk, Kherson, Rivne, Vinnytsia,
Zhytomyr, Poltava, Luhansk. Pupele iernează în frunzele căzute. Moliile depun ouîle pe
frunzele de Aesculus hippocastanum L. În
Kharkiv, Aesculus carnea și A. glabra sunt
relativ rezistente la Cameraria ohridella, iar
A. parviflora nu este atacată de această specie
(Meshkova et al. 2013). Larvele se dezvoltă
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în mine care se măresc în timp. La sfârșitul
verii, aproape întreaga suprafață a frunzelor
este ocupată de mine. Acestea reduc fotosinteza iar arborii sunt slăbiți. Uneori frunzele cad
prematur. Arborii devin susceptibili la infecțiile cu patogeni. Specia dezvoltă 2–4 generații (Meshkova și Mikulina 2013, Uzhevskaya
2017), în funcție de regiune și an. Asemenea
celorlalte specii de insecte miniere, este protejată de fluctuațiile diurne de temperatură și
de poluanții atmosferici. În regiunea Kharkiv,
molia minieră a stejarului dezvoltă trei generații anual. Începutul zborului, după iarnă,
coincide cu indicatorii fenologici, înfrunzirea
completă a castanului și debutul înfloririi (sfârșitul lui aprilie – începutul lui mai). Imago din
noua generație apar în cea de-a doua jumătate a
lui iunie – începutul lui iulie, următoarea generație zboară la sfârșitul lui iulie – începutul lui
august. Minele pot fi observate pe frunze de la
mijlocul lunii mai până în septembrie. În unii
ani, minele celei de-a patra generații apar pe
frunzișul secundar, care se formează de la sfârșitul lui august - în septembrie. Aceste larve nu
își încheie dezvoltarea (Meshkova și Mikulina
2013).
Molia minieră a teiului, Phyllonorycter
issikii (Kumata, 1963), (Lepidoptera:
Gracillariidae), este originară din Japonia și
Orientul Îndepărtat Rus. În 2007, molia minieră a teiului s-a răspândit către partea europeană
a Rusiei, iar în prezent este o specie comună în
pădurile cu tei și în spațiile verzi (Ermolaev,
Domrachev 2021). Acum se găsește în regiunile Zakarpattia, Lviv, Cherkasy, Kharkiv și
Sumy (Ukrbin 2020, Matsiakh și Kramarets
2020). Adulții iernează în crăpăturile scoarței.
Primăvara, depun ouăle pe partea inferioară a
frunzelor. Larvele formează mine sub cuticula
frunzei; se împupează în mine. Specia dezvoltă două generații complete pe an în regiunea
Kharkiv și uneori poate prezenta și a treia generație incompletă. Zborul, după iernare, începe în prima decadă a lunii mai. Primele ouă
au fost găsite în a doua decadă a lunii mai,
când frunzele de tei ating dimensiunea maximă. Împuparea în masă a fost observată de la
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jumătatea – sfârșitul lui iunie și a coincis cu
vârful perioadei de înflorire a teiului. Imago
au fost identificați la mijlocul lui iunie. Minele
celei de-a doua generații apar masiv în a doua
decadă a lunii iulie, pupele apar la sfârșitul
lui iulie. Depunerea ouălor are loc în august,
larvele celei de-a treia generații eclozează, dar
din cauza îngălbenirii și căderii frunzelor, nu
își încheie dezvoltarea și mor (Meshkova și
Mikulina 2012). Speciile de tei Tilia americana, T. tomentosa, T. europaea, și T. sibirica
sunt relativ rezistente la Phyllonorycter issikii,
iar T. amurensis șі T. japonica nu au fost infestați în anii în care au fost făcute observațiile
(Meshkova et al. 2013).
Molia minieră a salcâmului Parectopa
robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera:
Gracillariidae) este originară din America
de Nord. A ajuns în Europa (Italia) în 1970
(Meshkova et al. 2013). A fost depistată în Kiev în 2003, în Odesa și Kharkiv în
2008, iar acum este răspândită în regiunile
Cherkasy, Lviv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk,
Zakarpattia, Volyn, Kherson (Uzhevskaya
2017, Holoborodko et al. 2018, Ukrbin 2020).
Plantele gazdă sunt Robinia pseudoacacia L.
și R. viscosa Vent. Specia se împupează în
litieră. Are două generații pe an (Meshkova,
Mikulina 2012, Uzhevskaya 2017).
Molia minieră a salcâmului Macrosaccus
robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera:
Gracillariidae), cunoscută anterior ca
Phyllonorycter robiniella, este de asemenea
originară din America de Nord. A ajuns în
Europa (Elveția) în 1983 și apoi s-a răspândit
în diferite regiuni. În Ucraina a fost găsită în
2008 și acum se găsește în regiunile Cherkasy,
Kyiv, Lviv, Volyn, Ternopil, Zakarpattia,
Dnipropetrovsk, Kherson, Odesa, Kharkiv
(Uzhevskaya 2017, Meshkova, Mikulina
2012, Holoborodko et al. 2018, Ukrbin 2020).
Arealul natural al moliei miniere a platanului Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
cuprinde Balcanii și vestul Asiei, suprapunându-se celui al speciei Platanus orientalis L.
(Šefrova 2003). La mijlocul secolului al 19lea a pătruns în Asia Centrală, apoi în nordul
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Africii și regiunea mediteraneană iar mai târziu în țările din Europa Centrală. În Ucraina a
fost identificată în Peninsula Crimeea în anii
80’ (Valeeva 2003, Budashkin et al., 2004),
în regiunea Kherson la mijlocul anilor 90’
(Meshkova și Nazarenko, 2012), în 2003 –
2004 în Zaporizhzhya și mai târziu în Lviv,
Dnipro și Zakarpattia (Ukrbin 2020, Matsiakh,
Kramarets 2020), Kiev (Lesovoy et al. 2019).
Pupele ierneazăîn mine, în frunzele căzute.
În regiunile sudice ale arealului platanului,
o proporție importantă din aparatul foliar nu
cade iarna, iar pupele iernează de asemenea în
mine dar în frunzele care rămân în coroană. În
consecință, îndepărtarea frunzelor căzute nu
ajută la prevenirea infestării în primăvară. În
Crimeea, specia dezvoltă trei generații pe an
(Budashkin et al., 2004). La densități mari ale
populației moliei miniere, suprafața fotosintetizatoare a frunzelor descrește, creșterile și
starea de sănătate a arborilor, precum și efectul
decorativ se reduc.
Omida păroasă a buxusului, Cydalima
perspectalis (Walker, 1859), (Lepidoptera:
Crambidae), este originară din estul Asiei și
Orientul Îndepărtat Rus. A ajuns în Europa
(Germania și Elveția) în 2006. În 2012, dăunătorul a ajuns în Soci, în cursul pregătirilor
pentru Jocurile Olimpice de Iarnă, odată cu
puieții de Buxus sempervirens. Apoi specia s-a
răspândit către Caucaz (Matsiakh et al., 2018).
În Ucraina, omizile au fost observate în vara
anului 2014 în Zakarpattia (Turys, 2015). În
2011, a juns în Kiev, în 2014 – 2015 în Donetsk
(Martynov, Nikulina 2016a), în 2017 în Odesa
(Uzhevskaya 2017), în 2018 la Lviv (Matsiakh,
Kramarets 2020). În prezent, se găsește în regiunile Odesa, Kyiv, Dnipropetrovsk, IvanoFrankivsk, Khmelnytskyi, Lviv, Chernivtsi,
Kherson, Zhytomyr (Budashkin 2016,
Uzhevska 2017, Ukrbin 2020). Specia produce
vătămări în spațiile verzi și dezvoltă 1 – 3 generații pe an. Larvele formează cuiburi mari,
legâng porțiuni de ramuri cu fire de mătase.
Parcurg 6 vârste. Larvele iernează în vârsta 2 –
3, în coconi denși albi prinși cu fire de mătase
de frunze tinere. Pe țărmul sudic al Peninsulei
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Crimeea (Budashkin 2016), dezvoltarea larvelor hibernante se încheie de la sfârșitul lunii februarie – martie. Adulții zboară de la sfârșitul
lui mai până la mijlocul lui septembrie, a doua
generațiede la sfârșitul lui iulie până la începutul lui septembrie, iar a treia în septembrie
– octombrie. Buxusul este utilizat frecvent în
amenajările peisagistice. Totuși, este o specie
greu crescătoare. Omizile defoliază complet
plantele și le înfășoară în pânze de mătase.
Plantele atacate se îngălbenesc și se usucă. În
consecință, gradațiile acestui dăunător în spațiile verzi conduc la importante pierderi.
Țânțarul galigen al salcâmului Obolodiplosis
robiniae
(Haldeman,
1847)
(Diptera:
Cecidomyiidae) este originar din vestul și
centrul Americii de Nord. Pe continentul european a fost semnalat începând cu anul 2003.
În Ucraina, specia a fost semnalată în 2006
(Berest 2006, Berest, Titar 2007) în Donetsk
(Popov, Gubin 2012, Martynov, Nikulina
2016a, Levchenko, Martynov 2019), în
2016 în Lviv (Matsiakh, Kramarets 2020) și
Zakarpattia (Ukrbin 2020), în 2020 în Kharkiv.
Larvele se dezvoltă în răsucituri, netede sau
ondulate, la marginea foliolelor, pe partea inferioară. Galele mature sunt roșii, cele părăsite
sunt cafenii. Toamna, larvele se împupează în
sol. Adulții apar primăvara.
Discuții

În această lucrare au fost prezentate 19 specii
de insecte fitofage alohtone, cuprinzând 2 specii de coleoptere, 7 de hemiptere (inclusiv 4
specii de poșniță), 7 de lepidoptere, 2 de himenoptere și una de diptere. Hyphantria cunea
și Cameraria ohridella produc vătămări grave ale plantelor gazdă și sunt destul de intens
studiate. Dăunătorii speciei Robinia pseudoacacia – Parectopa robiniella, Macrosaccus
robiniella, Nematus tibialis și Obolodiplosis
robiniae este probabil să fi pătruns în Ucraina
cu mult înainte de a fi fost observate, dar nu
au atras atenția cercetătorilor decât recent, deoarece nu au produs efecte vizibile asupra stă-
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rii de sănătate a arborilor sau specia gazdă nu
prezintă valoare ridicată. Phyllonorycter issikii
este un dăunător important al speciei Tilia cordata în partea nordică a arealului (Ermolaev,
Domrachev 2021), dar nu este abundent în cea
mai mare parte a Ucrainei. Pe de alta parte,
Phyllonorycter platani și Corythucha ciliata
sunt dăunători importanți în sudul teritoriului
(Šefrova 2003) dar gazda acestora (Platanus
sp.) este destul de rară în Ucraina.
Trichoferus campestris este prezent în 8
regiuni dar nu a produs pagube până în prezent. Totuși, publicațiile referitoare la polifagia accentuată și capacitatea de a coloniza arbori doborâți, structuri din lemn și
clădiri (Grebennikov et al. 2010) indică nevoia de a acorda atenție studiului acestei specii.
Cydalima perspectalis s-a răspândit în 12 regiuni și reprezintă un pericol pentru spațiile ornamentale cu buxus, care se reface foarte greu
după defoliere. Pericolul reprezentat de insectele sugătoare (afide și ploșnițe) crește odată
cu capacitatea lor de a transfera agenți fitopatogeni (Luchi et al. 2012, Donati et al. 2017).
Specia polifagă Halyomorpha halys este răspândită în doar 4 regiuni, dar se extinde către
regiunile nordice și poate deveni periculoasă
pentru păduri, culturi ornamentale și agricole.
Cele mai importante specii alohtone pentru
păduri sunt acelea care produc vătămări speciilor de arbori comune: pin silvestru, stejar
pedunculat și frasin. Astfel, Leptoglossus occidentalis care s-a răspândit deja în 12 regiuni
ale Ucrainei poate costitui un pericol pentru
regenerarea pădurilor de pin. Semnele hrănirii
insectei în conurile de pin nu sunt vizibile dar
proporția semințelor neatacate și germinarea
acestora s-au redus în ultimii ani. Corythucha
arcuata este prezentă în doar două regiuni dar
se extinde către nord (Meshkova et al. 2021c).
datele din alte țări europene (Csóka et al.,
2020) și datele referitoare la vătămările produse aparatului foliar în regiunea Kherson ne
determină să acordâm atenție acestui dăunător. Cea mai recentă specie invazivă, Agrilus
planipennis, s-a răspândit în câțiva ani de la
granița estică cu Rusia către întreaga regiune
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Luhansk și parțial regiunea Kharkiv, infestând Fraxinus excelsior și F. pennsylvanica
din aliniamente și avansând astfel spre vest
(Meshkova et al., 2021b). Devitalizarea arboretelor de frasin în ultimii ani, răspândirea fenomenului de uscare, putregaiul de rădăcină și
bacteriozele (Meshkova et al., 2021d) pot avea
consecințe mai grave cu contribuția acestei
specii invazive.
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