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O NOUĂ ABORDARE ÎN DESCRIEREA 
SPECIILOR DE INSECTE
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Legătura dintre insecte și agricultură a 
condiționat lansarea în circuitul științific a terme-
nului de insecte dăunătoare. Prin cercetarea în timp, 
acest termen a determinat stabilirea trasabilităţii de 
apariţie, populare și extindere teritorială a insectelor 
de interes. Astfel s-a ajuns la entomofauna alogenă in-
vazivă, care reprezintă conexiunea dintre domeniile 
protecţia plantelor și carantina fitosanitară. 

Pentru dezvoltarea semnificaţiei acestui grup 
de insecte spre cunoaștere, a fost elaborată lucrarea 
Entomofauna alogenă invazivă din Republica Moldo-
va (fișe fitosanitare entomologice), autori – dr. Asea  
Timuș, acad. Ion Toderaș și dr. Nichita Croitoru.

Structură și volum. Elementul de bază îl 
constituie 47 de fișe fitosanitare din domeniul en-
tomologiei agricole și forestiere. În fișele respective, 
schema informaţiei prezentată indică: denumirile 
știinţifice și populare ale insectelor, sinonimele și ta-
xonii de clasificare indispensabili: ordinul și familia; 
originea continentală sau regională, cronica migra-
ţiilor de la intercontinentale până în ţara noastră; 
aspecte din biologia și ecologia acestora; factorii de 
reglare a densităţilor populaţionale (ecologici, biolo-
gici și antropogeni) ale speciilor cu impact ecologic și 
economic; măsuri și metode selective pentru reglarea 
densităţilor populaţionale ale speciilor dăunătoare 
plantelor agricole. 

Speciile de insecte tratate în fișele fitosanitare 
entomologice sunt grupate în 8 capitole conform 
plantelor-gazde: porumbul – 4 specii; solanacee – 4; 
legumicole și floricole – 8; pomi fructiferi – 8; viţa-
de-vie – 2; flora din peisajul ambiental – 10; lemnul 
industrial – 3; entomofagii dăunătorilor – 8 specii. 

Fișele fitosanitare entomologice sunt structurate 
şi conform statutelor: alogene invazive – 21; insec-
te de carantină fitosanitară – 18 specii; entomofagi 
nonnativi – 8 specii. Majoritatea sunt răspândite în 
Republica Moldova, iar unele, dintre cele neînre-
gistrate încă, sunt răspândite în ţările învecinate şi 
prezintă potenţial fiziologic de migrare pe teritoriul 
ţării. Întregul conţinut al atlasului este expus pe  
210 pagini: introducere – 9 pagini, cele 8 capitole – 
150 de pagini, anexele – 21 de pagini.

În 39 de fişe fitosanitare entomologice se prezintă 
câte o hartă a republicii cu indicarea precisă sau 

probabilă a pătrunderii speciilor pe teritoriul ei, pre-
cum și a primelor focare înregistrate sau prognozate de 
a fi constatate în viitor. Suplimentar, pentru 11 specii 
se prezintă hărţile geografice cu indicarea răspândirii 
lor la nivel intercontinental: Europa și Asia. În hărţile 
republicane sunt incluse imaginile originale și comu-
ne ale insectei alogene invazive, ceea ce îmbogăţește 
semnificativ informaţia despre speciile vizate. 

Importante sunt referinţele bibliografice pentru 
fiecare specie, inclusiv cele care nu au fost depistate 
pentru moment de autorii lucrării, dar citate de alţi 
cercetători, acestea fiind indicate cu non videmus şi 
importante pentru tineri cercetători. Astfel de fișe fi-
tosanitare entomologice se întocmesc în diverse ţări 
europene, de aceea considerăm că vor fi utile și pen-
tru domeniul entomologic din Republica Moldova.

Lista insectelor de carantină fitosanitară din ane-
xă este o noutate pentru cercetarea știinţifică ento-
mologică din Republica Moldova și îmbogăţeşte 
semnificativ valoarea atlasului.     

În acest context, felicităm autorii pentru noua 
abordare a descrierii speciilor de insecte cu statut de 
alogene invazive și de carantină fitosanitară, cu in-
formaţii necesare la depistarea unor specii noi pentru 
fauna republicii sau deja adaptate focarelor iniţiale. 


