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NEW RECORD OF THE RHAGIUM INQUISITOR SPECIES (LINNAEUS, 1758) (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) IN 
THE FAUNA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
Summary. The paper includes data on the wood-boring species Rhagium inquisitor in the Republic of Moldova. The 

first mention of the species dated 1964 was from Ivancea. Later, in 2007 the species was collected from Pinus sylvestris 
in Chisinau. The last records dated 2022 on the territory of the Republic of Moldova are from three new other localities, 
namely  Susleni-Cobaleni, Nisporeni, and Stejareni. CABI considers Rhagium inquisitor a dangerous pest. In the Republic 
of Moldova, the species was seldom found and only under the bark of dried coniferous trees, consuming and recycling 
deadwood.
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Rezumat. Lucrarea include informații referitoare la prezența speciei xilofage Rhagium inquisitor în fauna Republicii 
Moldova. Prima mențiune a speciei datează din 1964 și a fost înregistrată în localitatea Ivancea. Ulterior, în 2007, specia a 
fost colectată de pe Pinus sylvestris în Chișinău. În 2022, specia a fost colectată din alte trei localități din țară –  Susleni-Co-
bâleni, Nisporeni și Stejăreni. În pofida faptului că cerambicidul Rhagium inquisitor este considerat de CABI un dăunător 
periculos, acesta a fost depistat doar pe arborii uscați de conifere, consumând și reciclând lemnul mort.

Cuvinte-cheie: xilofag, Rhagium inquisitor, distribuție, biologie, conifere.

INTRODUCERE

Numeroase specii de coleoptere din familia Ce-
rambycidae se dezvoltă în lemnul arborilor bătrâni, fi-
ind considerate în mare parte dăunătoare. Gestionarea 
intensivă a pădurilor, recoltarea lemnului din păduri și 
tăierea arborilor bătrâni a redus fără îndoială diversi-
tatea speciilor de coleoptere saproxilice, biodiversita-
tea ecosistemelor forestiere fiind astfel periclitată [1].

În prezent, o preocupare majoră la nivel european, 
dar și global este menținerea și restabilirea biodiversi-
tății în ecosistemele silvice [2]. Coleopterele saproxili-
ce sunt foarte sensibile la schimbările de mediu, sunt 
ușor de analizat și deseori reprezintă obiect de studiu 
în vederea determinării stării pădurilor din Europa [3-
5], Australia [6] și America de Nord [7]. Speciile de 
coleoptere saproxilice din nordul Europei sunt în peri-

col din cauza exploatării intensive a pădurilor, acestea 
au devenit rare și amenințate [3]. 

În lipsa pădurilor naturale, cele mai favorabile 
habitate pentru coleopterele saproxilice le constituie 
arborii seculari, ariile protejate sau plantațiile foresti-
ere. Plantarea speciilor de arbori alogeni duce adesea 
la consecințe imprevizibile prin faptul că, odată cu im-
portul plantelor, sunt aduse și speciile de nevertebrate 
asociate acestora.

În ultimele decenii, ecosistemele forestiere sunt 
afectate de schimbările climatice, în special de se-
cetele de lungă durată cu temperaturi ridicate. Dis-
trugerea pădurilor are loc și din cauza fenomene-
lor meteorologice extreme, precum uraganele și 
furtunile. Un alt factor distructiv pentru păduri con-
stituie dăunătorii defoliatori [8; 9]. Din cauza pier-
derii habitatului multe specii din familia Cerambyci-
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dae au ajuns să fie incluse în Liste și în Cărți Roșii.  
Studiile efectuate într-un șir de state din Europa arată 
că aproape 11% dintre speciile de coleoptere saproxili-
ce sunt ameninţate cu dispariția [1]. 

Coleopterele saproxilice xilofage participă la des-
compunerea lemnului mort și la reciclarea substanțe-
lor organice. Totodată, speciile saproxilice, constituie  
sursă de hrană pentru alte grupe de organisme, regla-
tori ai efectivelor unor specii de nevertebrate, consu-
matori și diseminatori ale ciupercilor xilofage.

Printre speciile de cerambicide, participante acti-
ve la procesele de reciclare a lemnului, este și Rhagium 
inquisitor, specie tipică pădurilor de conifere cu arbori 
muribunzi, doborâți de vânt, în special de pin (Pinus 
sp.,), dar care poate popula și pe alte specii de conife-
re precum zada (Larix decidua), bradul (Abies sp.,) și 
molidul (Picea abies). Specia Rhagium inquisitor este 
considerată o specie tipic montană, răspândită în pă-
durile de conifere, însă, odată cu plantarea speciilor de 
rășinoase în preajma localităților, în parcuri, grădini 
botanice și prin importul lemnului pentru construcții, 
specia și-a extins arealul pe tot continentul european. 
Unele surse bibliografice menționează că în lipsa prin-
cipalelor plante gazdă, specia poate coabita stejarul 
(Quercus sp.) și mesteacănul (Betula sp.) [10]. 

Rhagium inquisitor este una dintre primele specii 
de insecte descrise de naturaliștii europeni, fiind cu-
noscută până la Carl Linnaeus, descrisă și ilustrată de 
entomologul german Johann L. Frisch încă din anul 
1730 [11]. 

Scopul acestui studiu a fost evidențierea speciei 
saproxilice Rhagium inquisitor pe teritoriul Republicii 
Moldova, în special în plantațiile de rășinoase, și iden-
tificarea daunelor produse de aceasta.

MATERIALE ȘI METODE

Studiile faunistice au fost efectuate în planta-
ția de pini de lângă Rezervația naturală „Cobâleni” 
(47º30’48”N, 29º01’32”E), ocolul silvic Susleni-Co-
bâleni, în Parcul „Valea Morilor” (47°00’55.4”N 
28°48’31.8”E) din Chișinău, în plantațiile de pini 
amplasate de-a lungul traseului Chișinău-Leușe-
ni care traversează Aria protejată „Vila Nisporeni” 
(46°59’50.4”N 28°16’29.8”E) de lângă localita-
tea Mârzoaia și localitatea Stejăreni (47°07’03.6”N 
28°25’12.1”E), parte a ocolului silvic Căpriana, Rezer-
vația peisagistică Căpriana-Scoreni.  

Cercetările în teren au fost efectuate în perioada 
ianuarie–martie 2022. Materialul biologic a fost colec-
tat manual. Exemplarele insectelor adulte au fost ex-
trase de sub scoarța arborilor uscați pe picior sau în 
bușteni, larvele au fost numărate. Totodată, la unii pini 

uscați, care conțineau specia cercetată a fost măsurat 
diametrul. De asemenea, la prezența speciei au fost 
verificate și numeroase trunchiuri și buturugi aflate în 
descompunere. 

Materialul biologic colectat a fost examinat cu aju-
torul Binocularului Stereoscopic Lomo MBS-9, uti-
lizând cheile specifice de identificare [12, 13], exem-
plarele colectate au fost montate și plasate în colecția 
Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Lucrarea de față menționează pentru prima dată 
în fauna Republicii Moldova un număr de 121 de 
exemplare de adulți și peste 247 de larve ale speciei 
Rhagium inquisitor, identificate în plantațiile de pini 
din 5 localități. Vârstă arborilor conform calculelor 
după diametrul trunchiului fiind de aproximativ 50 
de ani, s-a luat în calcul că rata de creștere a pinului 
într-un an este de 1,25 cm [14], în literatura de specia-
litate se specifică că în Republica Moldova pinii au fost 
introduși la mijlocul secolului al XX-lea [15]. 

Schimbările climatice din ultimii ani, cu secete de 
lungă durată, au afectat plantația de pini din preajma 
Rezervației naturale „Cobâleni” înființată în 1975.  
Plantația este amplasată pe malul stâncos și abrupt al 
fluviului Nistru. Ca rezultat, arborii slăbiți au fost in-
fectați cu specia R. inquisitor. La prezența speciei au 
fost verificați și copacii vii, dar aceștia nu prezentau 
semne de infectare și nu aveau găuri pe tulpini. Doar 
arborii uscați, prăvăliți sau pe picior au arătat urme 
sau prezența speciei saproxilice R. inquisitor. 

Drept rezultat al studiului faunistic efectuat în 
plantația de pini (Pinus nigra și P. sylvestris) de lân-
gă Rezervația naturală „Cobâleni”,  au fost identificați 
15 arbori uscați, atacați de insecte, cu rosături și găuri 
prezente, dintre care 10 arbori pe picior și 5 bușteni, 
pe un sector de aproximativ 500 m2. Exemplare de 
coleoptere adulte și larve au fost depistate doar pe 7 
arbori pe picior, ceilalți 8 arbori, deși prezentau semne 
de atac, nu conțineau specia investigată. Au fost colec-
tate 31 de exemplare ale speciei Rhagium inquisitor și 
numărate 74 de exemplare de larve de diferite dimen-
siuni, aflate sub scoarța arborilor afectați (tabelul 1). 
Larvele se găseau preponderent în partea inferioară a 
trunchiurilor, mai aproape de sol, până la 60 cm înăl-
țime, pe când insectele adulte se aflau în partea supe-
rioară a trunchiurilor arborilor afectați de la 100-260 
cm i mai sus.

Din plantația de pini amplasată de-a lungul tra-
seului Chișinău-Leușeni, din localitatea Mârzoaia din 
preajma Ariei protejate „Vila Nisporeni”, au fost veri-
ficați la prezența dăunătorului 6 pini uscați pe o dis-
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Tabelul 1 
Date ecologice ale speciei  Rhagium inquisitor  evidenţiate în fauna Republicii Moldova

Data  
colectării

Localitatea Planta gazdă Diametrul 
arborilor

Nr. de exemplare Colectorul/
ReferinţaInsecte 

adulte
Larve

10.05.1964 Ivancea - - 3 - Stepanov/  
Bacal et al., 2020

26.04.2007 Chișinău Pinus sylvestris - 2 - Chyubchik/
Chyubchik 2010

31.01.2022 Stejăreni Pinus sylvestris - 8 peste 20 Bacal, Bușmachiu

31.01.2022 Stejăreni Pinus sylvestris - 3 8 Bacal, Bușmachiu

31.01.2022 Stejăreni Pinus sylvestris - 5 11 Bacal, Bușmachiu

31.01.2022 Stejăreni Pinus sylvestris - - 6 Bacal, Bușmachiu

31.01.2022 Stejăreni Pinus sylvestris - 6 peste 20 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus nigra 74 cm 1 4 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus nigra 76 cm 7 peste 20 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus nigra 81 cm 4 8 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus sylvestris 69 cm 3 7 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus sylvestris 77 cm 4 11 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus sylvestris 81 cm 2 4 Bacal, Bușmachiu

18.02.2022  Susleni-Cobâleni Pinus sylvestris 90 cm 10 peste 20 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus sylvestris 79 cm 1 6 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus sylvestris 75 cm 32 peste 50 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus sylvestris 74 cm 11 8 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus sylvestris 72 cm 13 19 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus sylvestris 61 cm 4 18 Bacal, Bușmachiu

23.03.2022 Nisporeni Pinus nigra 60 cm 2 7 Bacal, Bușmachiu

tanță de aproximativ 30 de metri de pe aceeași parte a 
traseului. În urma verificărilor au fost colectate 63 de 
exemplare de adulți și numărate peste 108 exemplare 
de larve de diferite vârste. De asemenea, din plantația 
de pini de pe traseul Chișinău – Leușeni, din preajma 
localității Stejăreni, au fost colectate 22 de exemplare 
de adulți și numărate peste 65 de exemplare de larve 
de diferite dimensiuni de la 5 arbori afectați (tabelul 
1). În Parcul „Valea Morilor” din Chișinău au fost exa-
minați 3 arbori uscați, specia nu a fost depistată, dar 
urme tipice ale speciei cercetate au fost semnalate. În 
urma studiului efectuat în plantațiile de pini din cele 
trei localități s-a observat că larvele erau prezente doar 
sub scoarța încă umedă a arborilor morți. Copacii exa-
minați din parcul „Valea Morilor” erau uscați de mai 
mulți ani, scoarța era desprinsă, iar pe alocuri lipsea, 
larvele nemaiavând mediu prielnic pentru dezvoltare. 

Analiza numărului de adulți colectați de pe un 
arbore sau de adulți și larve în raport cu diametrul 
arborelui a arătat că grosimea copacilor nu este sem-
nificativă în popularea lor de către specia xilofagă R. 
inquisitor, aceasta atacă arborii slăbiți sau uscați de 
diferite vârste.

Biologia speciei. Adulții apar la sfârșitul lunii 
aprilie și sunt activi până la sfârșitul lunii august. Spre 
deosebire de ceilalți reprezentanți ai genului Rhagium, 
adulții speciei R. inquisitor nu vizitează florile, dar pot 
fi observați pe trunchiurile copacilor gazdă. De regu-
lă, specia invadează arborii infectați de ciuperci, dete-
riorați de incendii sau slăbiți (figura 1). Împerecherea 
are loc la începutul sezonului vegetal, femelele depun 
între 50-120 de ouă sub scoarța copacilor bătrâni pe 
picior, lemnul tăiat pentru construcții sau cioturi. 
După două-trei săptămâni apar larvele care se dezvol-



ŞTIINŢE BIOLOGICE

40 |Akademos 1/2022

tă sub scoarță timp de doi ani (figura 2). După al doi-
lea an, la sfârșitul verii sau toamna, larvele construiesc 
sub scoarță o cameră pupară (figura 3) de aproximativ  
30 mm lungime formată din inele de fibre de lignină 
și se transformă în pupe. Juvenilii apar toamna, dar 
rămân în stadiul de pupă până primăvara următoare 
când vor ieși pentru împerechere [16]. Specia invadea-
ză părțile inferioare ale trunchiurilor copacilor slăbiți 
de secetă sau ciuperci [13]. Larvele sunt active și foarte 
agresive, dacă au drept concurenți alte specii de insec-
te saproxilice acestea le elimină [17].

Morfologia externă a speciei. Dimensiunile adul-
ților variază între 9 și 21 mm, sunt în general de cu-
loare neagră, elitrele prezintă un amestec de culori gri 
și maro cu două benzi transversale glabre întunecate, 
una în jumătatea anterioară și una în jumătatea pos-
terioară (figura 4). Capul este lung moderat, ochii au 
forma slab convexă și tâmple scurte, care se curbează 
într-un gât lat, adesea cu o linie pubescentă de culoa-
re gri longitudinală mediană. Antenele, relativ scurte, 
abia ating elitrele, de culoare întunecată cu pubescență 
gri, densă și scurtă. Pronotul transversal, cu câte un 
tubercul lateral puternic, marginea anterioară curba-

tă, unghiurile posterioare aproape perpendiculare la 
marginea bazală, slab sinuată. Elitre cu umerii largi 
rotunjiți, care se îngustează treptat până la marginea 
apicală curbată, fiecare cu câte trei inter strii longitu-
dinale ridicate până la vârful elitrelor. Picioarele sunt 
de culoare închisă. Al treilea segment al tarselor mem-
brelor este puternic bilobat. 

Oul are 1,8 mm lungime și 0,5 mm în diametru. 
Lungimea larvelor este de 27-35 mm [18], lățimea cap-
sulei capului este de 6-6,5 mm, aceasta se deosebește 
de larvele altor specii din același gen prin faptul că au 
capul lat ce nu poate fi retras în protorace. Pupa are 
o lungime de 16-22 mm [19], caracterizată prin um-
flături tuberoase pe părțile laterale ale sternitelor ab-
dominale ce sunt acoperite cu sete lungi în formă de 
spini. Corpul larvei este mare, aplatizat dorso-ventral 
(figura 2). Ochii sunt dispuși pe părțile laterale ale ca-
pului. Antenele sunt mici. Mandibulele sunt înguste și 
lungi, netede la vârf, la bază cu o sculptură neregulată, 
iar la mijloc cu margini ascuțite, oblice. Clipeul este lat, 
buza superioara de formă ovală. Picioarele sunt rela-
tiv lungi. Pronotul la bază este neted. Al 9-lea segment 
al abdomenului fără spini [16]. Larvele se hrănesc cu 

Figura 1. Arbore uscat, cu urme de atac. Figura 2. Rhagium inquisitor, larva sub scoarța pinului.

Figura 3. Camera de impupare a larvei. Figura 4.  Rhagium inquisitor, insecta adultă.
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ţesutul liberian al scoarței vii, fără să atingă alburnul – 
lemnul alb cu vase conducătoare [19].

Răspândirea speciei. Această specie a fost răspân-
dită anterior numai în regiunile montane cu păduri de 
pini ale Europei Centrale, ca de exemplu în Franța, dar 
în urma extinderii suprafețelor acoperite cu pădurile 
comerciale de conifere din secolul al XX-lea, a devenit 
comună începând cu țările din jurul Marii Mediterane-
ene și până la nord de regiunea Fennoscandia, extin-
zându-se spre Rusia centrală și de nord, până la estul 
îndepărtat al Asiei [20].

În prezent, Rhagium inquisitor este o specie ho-
larctică răspândită în Albania, Anglia, Austria, Bela-
rus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, 
Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Ru-
sia (partea europeană), Republica Moldova, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Turcia (partea europeană), 
Ucraina, Ungaria, Nordul Africii și America de Nord  
[20; 21]. 

În Republica Moldova, primele 3 exemplare ale 
speciei R. inquisitor au fost colectate din localitatea 
Ivancea în 1964 de către R. Stepanov. Materialele se 
păstrează în cutia cu numărul 39 din colecția Muze-
ului de Entomologie al Institutului de Zoologie, fiind 
citate în lucrarea publicată de S. Bacal et al. [22]. O altă 
mențiune a speciei apare în lucrarea lui V. Chyubchik 
[23], care indică 2 exemplare ale speciei R. inquisitor 
colectate în 2007 în orașul Chișinău, sub scoarța unui 
arbore de pin (Pinus sylvestris) (tabelul 1). 

În România, exemplarele speciei R. inquisitor se 
păstrează în Colecția Muzeului Naţional de Istorie Na-
turală „Grigore Antipa” din București, fiind colectate 
în cea mai mare parte din pădurile de conifere ale zo-
nelor montane. Prima mențiune a speciei datează din 
anul 1950, aceasta fiind identificată în localitatea Băile 
Herculane [24].

În lucrarea publicată de J. Kollar [25], specia se 
menționează în lista dăunătorilor molidului (Picea 
abies) din parcurile urbane ale orașului Nitra, capitala 
Slovaciei. În Serbia, dintre cele 1 415 de exemplare de 
cerambicide colectate în perioada 1991–2012 în Par-
cul Naţional „Djerdap”, situat pe malul drept al Dună-
rii, doar 9 exemplare de adulți ai speciei investigate au 
fost colectate din trunchiurile coniferelor tăiate, dintre 
care 4 exemplare din data de 19.06.1993 și 5 exemplare 
din 16.07.2008 [26].

Lângă localitatea Setubal din Portugalia a fost co-
lectat doar 1 exemplar de pe trunchiul speciei Pinus 
pinaster doborât de vânt [27].

În Bulgaria cea mai recentă citare menționează că 
în luna august 2017 au fost depistate 3 larve ale speciei 
sub scoarța tulpinilor moarte a doi arbori de brad alb 

(Abies alba) în Rezervaţia  „Gornata Koria” din zona 
montană [28]. 

În catalogul cerambicidelor colectate din pă-
durile naturale ale Munților Carpați, publicat de  
A.M. Zamoroca [29], sunt citate 23 de exemplare de R. 
inquisitor colectate în anii 1948–2011 și depozitate în 
colecțiile a 8 muzee din Ucraina.

Pe teritoriul Poloniei și Ungariei specia a fost con-
siderată dăunătoare de către silvicultori, chiar dacă în 
descrierea daunelor figurează că atacă arborii puternic 
slăbiți, pe cei muribunzi infectați cu ciuperci sau arbo-
rii ce cresc în zone poluate. Specia populează în prin-
cipal părțile inferioare ale tulpinilor cu scoarța groasă, 
poate fi văzută și pe grămezi de lemn tăiat. Totodată 
se menționează că R. inquisitor joacă un rol pozitiv în 
descompunerea lemnului atunci când populează ciotu-
rile de conifere [30; 31]. Autorii polonezi consideră că 
insecta poate răspândi sporii de ciuperci de la copacii 
infectați la cei sănătoși.

A.L.L. Friedman et al. [32] menționează prima 
atestare a insectei în Israel, colectată din lemnul im-
portat din Rusia. Conform datelor publicate de Özdi-
kmen și Turgut [33], în Turcia specia este larg răspân-
dită, fiind citate 20 de exemplare colectate cu ajutorul 
capcanelor cu feromoni de pe conifere din genurile 
Abies, Juniperus, Picea și Pinus.

În lucrarea lui I.I. Temreshev [34], realizată în Par-
cul Natural National „Sayram-Ugam” din Kazahstan, 
se menționează că specia este un dăunător invaziv 
periculos care se dezvoltă sub scoarța de brad, pin, 
molid, larice (zadă), cedru (Cedrus  sp.), atacând atât 
arbori slăbiți, cât și cei morți, fiind însă menționate în 
text doar 4 exemplare colectate în decurs de doi ani 
din reziduurile de sub scoarța de molid (Picea schren-
kiana), rămase în curtea pădurarului după defrișare. 
Tot în Kazahstan, în urma intemperiilor, au fost dobo-
râți de vânt și apoi incendiați arborii de conifere din 
Parcul Naţional „Ile-Alatau”. Cercetările efectuate de 
silvicultori și entomologi [35] au avut ca scop iden-
tificarea xilofagilor care au invadat rămășițele lem-
noase, ca urmare fiind evidențiați adulți de Rhagium 
inquisitor în reziduurile arborilor rupți de vânt sau 
în lemnul tăiat păstrat în depozite. În decursul anilor 
2011–2015 au fost identificați anual de la 190 până la 
300 de exemplare de R. inquisitor, care populau doar 
arborii afectați. 

Potrivit Centrului Internațional pentru Agricultu-
ră și Bioștiință CABI (Centre for Agriculture and Bi-
oscience International), specia Rhagium inquisitor este 
considerată pentru Europa invazivă și dăunătoare [36]. 
Studiile efectuate în Anglia, Bulgaria, Israel, Portugalia, 
Polonia, România, Serbia, Slovacia, Turcia, Kazahstan, 
Ungaria și Ucraina menționează prezența speciei pe ar-
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bori de conifere slăbiți sau morți, iar în Slovacia, Polo-
nia și Ungaria specia este considerată dăunătoare. 

În Republica Moldova, specia Rhagium inquisitor 
a fost reprezentată de un număr mare de exemplare 
colectate din bușteni sau arbori pe picior deja uscați de 
conifere. Speciile de conifere Pinus nigra și P. sylvestris 
sunt alogene pentru Republica Moldova, iar insec-
ta dăunătoare a pătruns odată cu importul lemnului, 
apoi s-a extins odată cu plantarea pinului în țară, fiind 
colectată în premieră în 1964. Rhagium inquisitor este 
considerat un dăunător întrucât contribuie la disemi-
narea ciupercilor xilofage și atacă arborii slăbiți, dar 
rolul principal al speciei în natură este reciclarea lem-
nului mort.

CONCLUZII

Specia xilofagă Rhagium inquisitor caracteristică 
anterior pădurilor de conifere din regiunile montane 
ale Europei Centrale, în urma extinderii suprafețelor 
de conifere din secolul al XX-lea, a devenit invazivă 
și dăunătoare, extinzându-și arealul în toată Europa, 
parțial Asia, Africa și America de Nord.

În Republica Moldova, specia Rhagium inquisitor, 
a fost depistată în 5 localități. Cea mai mare abun-
dență a fost înregistrată la pinii plantați de-a lungul 
traseului Chișinău-Leușeni din localitatățile Mârzoaia 
și Stejăreni. Plantarea speciilor de arbori alogeni de-
termină apariția speciilor de insecte invazive, soldân-
du-se cu extinderea arealului acestora, ca și în cazul 
speciei xilofage R. inquisitor. În pofida faptului că 
specia R. inquisitor este considerată de CABI un dă-
unător periculos, în cercetările efectuate și în sursele 
bibliografice studiate specia apare doar pe arborii de 
conifere muribunzi sau uscați, consumând și reciclând  
lemnul mort.
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