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CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR BUCUREȘTI 
LA CUNOAȘTEREA SPECIILOR DE INSECTE STĂINE INVAZIVE

Introducere: Invazia biologică este un fenomen de nivel mondial dificil de ținut sub control, cu implicații 
negative majore de ordin economic, social, prezentând o amenințare pentru biodiversitatea nativă. 
Pătrunderea în noi teritorii și răspândirea speciilor invazive sunt favorizate de numeroși factori precum 
intensificarea comerțului de produse între diferite regiuni, circulația și schimbările climatice survenite în 
ultima vreme. Supravegherea și detectarea timpurie sunt etape esențiale care stau la baza fundamentării 
unui management adecvat și eficient al speciilor străine invazive pătrunse într-un teritoriu nou. 

Scop, obiective: Extinderea cunoașterii speciilor de insecte străine invazive pentru sporirea 
conștientizării publice asupra riscului major asociat cu acestea.

Material și Metode: Analiza și sinteza articolelor științifice și de popularizare elaborate și 
publicate de cercetătorii ICDPP București care au vizat speciile de insecte străine invazive.

Rezultate: Lista speciilor străine invazive a căror primă semnalare pe teritoriul țării a fost făcută 
de către specialiștii ICDPP cuprinde un număr de 11 specii, dintre care 10 dăunătoare și una utilă. 

Concluzii: Contribuția Institutul de Cercetare-Dezvoltare Protecția Plantelor București s-a dovedit a fi 
una semnificativă la detectarea timpurie a speciilor de insecte străine cu caracter invaziv care 

reprezintă un potențai pericol pentru agricultură.
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Speciile dăunătoare
 Muște ale fructelor 

 

Zaprionus 

tuberculatus 

(Musculița de oțet 

africană) - 

Semnalată în 

România în 2014. 

 

 

Drosophila suzukii 

(Musculița 

japoneză cu aripi 

pătate) – 

Semnalată în 

2013. 

 

 Molii 

 

Coptodisca 

lucifluella (Molia 

minieră 

americană a 

nucului) – 

semnalată în 2022 

 

 

Cydalima 

perspectalis 

(Molia buxusului) 

– semnalată în 

2011 

 Afide 

 

 

 

Pterochloroides 

persicae (Afidul 

brun de scoarță al 

piersicului) – 

semnalat în 1982 

 

Specia benefică
 Viespe parazitoidă 

 

 

 

Neodryinus 

typhlocybae 

(Viespea 

parazitoidă a 

cicadei melifere) – 

semnalat în 2019 

 


