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ABSTRACT 
Cameraria ohridella is the most important pest on the horse chestnut trees (Aesculus 

hippocastanum) in Timişoara. Aesthetic damage is severe. In all cases regular and 

high infestation with the moth was recorded. Infestation levels increased after the 

fruiting phenophase. The dangerous and frequent fungus, disturbing horse chestnut 

leaves – Guignardia aesculi – was recorded.  Aesculus x carnea sometimes shows 

infestation, if it is planted near heavily infested horse chestnut trees. We determined 

the histoanatomical and ecophysiological parameters: leaf thickness (LT), leaf 

thickness lost (LTL), leaf relative water content (LRWC), leaf ash content (LAC), 

succulence(S) and specific leaf aria (SLA). The development of galleries by Cameraria 

ochridella is achieved on leaf maturity, when their thickness exceeds 135µm. It is 

assumed that larvae did not show a preference for leaves of an urban area or green 

area. Our data indicate that stress resulting in simultaneous attacks carried out by 

Cameraria ochridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum leaf is 

combined with stress given by intense traffic. In the second and third decade of July 

increased level of infestation, more severe in urban areas with heavy traffic.  
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INTRODUCERE 

Castanul ornamental comun (Aesculum hippocastanum L.) este nativ din 
Balcani. A fost foarte mult plantat în Europa ca arbore ornamental de-a lungul 
străzilor, în parcuri, arii de recreere şi grădini publice, încă din secolul al XVII – lea 
(Dautbašić, 2006). Este un arbore monoic, melifer, fiind folosit în industria 
farmaceutică şi în cosmetică (Sirtori, 2001). Este utilizat în insuficienţă venoasă 
cronică, flebită, varice, hemoroizi (Saheliene, 2001; Avtzis et al, 2007). Lemnul este 
folosit la fabricarea mobilei şi a celulozei (Weryszko-Chmielewska & Haratym, 2011). 

Molia minieră a frunzelor de castan (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) a 
fost semnalată în anul 1985 lângă lacul Ohrid din Macedonia, ulterior fiind semnalată 
în cea mai mare parte a Europei: Austria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, 
Germania, Italia, Belgia, Republica Moldova, Slovenia, Elveţia, Polonia, Olanda, 
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Bulgaria, Franţa, Ukraina. Mai recent a fost semnalată în Spania, Anglia, Danemarca şi 
Suedia (Gilbert et al, 2005; Ianovici, 2009a). 

În România, C. ohridella a fost semnalată mai întâi în vest - Lovrin/Timişoara 
(Şandru,1998), foarte curând extinzându-şi arealul în zona centrală (Rakosy & 
Ruicănescu,1998), sud (Beratlief & Şesan,1998) şi est (Perju, 2001; Perju & Oltean, 
2001; Perju et al, 2001; Georgescu & Bernardis, 2005). O infestare de intensitate mai 
redusă se înregistrează în zonele din nordul Moldovei şi în Dobrogea (Vişoiu & Poşta, 
2000). Pretutindeni insecta a produs un aspect dezolant cauzând defolierea parţială a 
arborilor (Sturz & Cupsa, 2006; Ianovici et al, 2010). Extinderea cu repeziciune în 
întreaga ţară a dăunătorului C. ohridella a fost favorizată de condiţiile climatice 
specifice ultimilor ani: ierni blânde, primăveri şi veri calde şi secetoase (Bădescu, 
2003; Drosu & Şesan, 2003; Perju et al, 2004). C. ohridella s-a răspândit cu mare 
rapiditate şi ridică probleme de protecţie la Aesculum hippocastanum, ca element 
decorativ în parcurile, aliniamentele stradale şi în general în spaţiile verzi din 
Timişoara (fig.1). Situaţia s-a constatat a fi identică şi în localităţi rurale sau urbane de 
dimensiuni mici din judeţul Timiş (Ianovici, 2009a). Într-un studiu anterior derulat în 
Timişoara, s-a arătat că acest lepidopter monofag a generat un grad mare de infestare 
la castan (Ianovici et al, 2010) până la sfârşitul lunii iunie. O altă gazdă pentru C.  
ohridella, mai puţin afectată, a fost Aesculus x carnea (Ianovici, 2009a). Infestarea, 
chiar şi de slabă intensitate, la A.carnea se datorează vecinătăţii imediate cu A. 

hippocastanum (fig.2). 
Rezistenţa la temperaturile scăzute, slaba activitate a paraziţilor şi posibilitatea 

ca insecta să fie transportată de vânt, facilitează răspândirea acesteia. Datorită 
dimensiunilor mici, aceasta poate fi considerată şi parte a aeroplanctonului (Weryszko-
Chmielewska & Haratym, 2011). În 100 g de litieră iernează peste 400 de indivizi, iar 
rata mortalităţii este cuprinsă între 4.1 – 12.9% (Fora et al. 2010). Atacurile C. 

ohridella pot cauza căderea precoce a frunzelor, deseori urmate de o a doua înmugurire 
şi reînfrunzire în toamnă. Dacă aceste evenimente se repetă în fiecare an, 
supravieţuirea castanilor poate fi afectată.  Stropirea cu insecticid este adesea dificilă 
în condiţiile urbane, din cauza înălţimii copacilor şi a spaţiului mic din jurul lor. 
Riscurile asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului sunt probleme adiţionale. Injectarea 
copacilor este o soluţie mai sigură, însă este foarte costisitoare, iar găurile făcute în 
trunchiurile copacilor în fiecare an (Ferracini & Alma, 2008), ar putea dăuna. 
Înlăturarea aproape completă a frunzelor duce la o reducere semnificativă a infestării 
(Pavan et al, 2003). Se recomandă totuşi suplimentarea controlului mecanic realizat 
prin colectarea şi distrugerea litierei toamna, prin control chimic sau biologic pe toată 
perioada de creştere, în special în păduri sau parcuri cu arii întinse (Pisică, 2006; 
Trifan, 2009; Brudea & Rîşca, 2010; Fora et al. 2011; Ciotlăuş, 2011; Gânscă et al, 
2011).  
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Kollar şi Hrubik (2009) au menţionat că numărul de specii miniere de 
lepidoptere se schimbă  în funcţie de compoziţia de plante lemnoase din mediul urban 
şi de gradul de urbanizare. Arborii puternic infestaţi au o perioadă de fotosinteză 
scurtată drastic. Defolierea castanilor în timpul verii a devenit deja un fenomen comun. 
Cu toate astea, devitalizarea prematură a indivizilor adulţi de A. hippocastanum nu a 
fost până acum observată. A. hippocastanum răspunde la defolierea produsă de C. 
ohridella printr-o reducere a calităţii seminţelor, dar nu şi a cantităţii (Thalmann et al, 
2003). Din observaţiile în Grădina Botanică din Bucureşti se reduce nu numai calitativ, 
dar şi cantitativ producerea de seminţe (Şesan, comunicare personală). Salleo şi 
colaboratorii (2003) au identificat o creştere importantă în producţia de lemn a speciei 
A. hippocastanum după atacul C. ohridella, care teoretic ar permite o creştere de trei 
ori mai mare a cantităţii de sevă. Această creştere a eficienţei hidraulice poate 
îmbunătăţi aprovizionarea ţesutului rămas intact, astfel compensându-se parţial paguba 
cauzată de C. ohridella. Este posibil să încadrăm acest comportament ca o strategie K 
de alocare a resurselor în creştere şi supravieţuire şi reducerea alocărilor în reproducere 
(Pianka, 1970).  
 

MATERIALE ŞI METODE 

Acest studiu a implicat observaţii morfologice şi investigaţii anatomice la 
frunzele de Aesculus hippocastanum L. afectate de larvele moliei miniere (Cameraria 

ochridella Deschka & Dimic). Frunzele au fost recoltate de pe terenul urban verde din 
Timişoara - UG (Parcul Justiţiei, Parcul Botanic) şi din zone intens circulate (U1 - 
Zona Casa Tineretului, U2 - Zona Iulius Mall). Prelevarea probelor s-a realizat într-o 
primă etapă, în perioada aprilie – iunie. Recoltarea frunzelor s-a realizat după o 
variantă adaptată a metodei celor 100 de frunze. S-a folosit atât stereomicroscopul cât 
şi microscopul optic. Preparatele microscopice au fost realizate din material conservat  
în alcool 70% (Faur & Ianovici, 2004; Ianovici, 2009b; Ianovici et al, 2009; Ianovici, 
2010; Ianovici et al, 2010).  

Galeriile cauzate de insectă sunt mereu pe partea superioară a frunzei. La 
început, galeriile au culoarea verde gălbuie, iar mai târziu sunt necrotice şi de culoare 
cafenie. O galerie complet formată, adesea are o formă atipică şi o mărime ce variază 
(fig.4). Prezenţa larvei sau a pupei în galeriile de pe frunze este un semn sigur al 
atacului de Cameraria ohridella (fig.5). În prima etapă a studiului, intensitatea atacului 
a fost clasificată în 6 clase/grade (Dautbašić, 2006): 
• fără atac – nivelul 0 
• 1 – 5 galerii - atac foarte slab – nivelul 1 
• 6 – 20 galerii - atac slab – nivelul 2 
• 21 – 50 galerii - atac mediu – nivelul 3 
• 51 – 100 galerii - atac sever – nivelul 4 
• peste 100 galerii - atac foarte sever – nivelul 5.  
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În etapa a doua a studiului, derulată pe parcursul lunii iulie 2012, s-a estimat 
intensitatea atacului realizat de C. ochridella în cele trei locaţii alese, prin aprecierea 
suprafeţei foliare afectate la 20 de frunze, aleator recoltate. Tot în această perioadă am 
investigat în ce măsură este afectat limbul foliar prin instalarea galeriilor. Pentru acest 
obiectiv am realizat secţiuni transversale şi am măsurat grosimea laminei din părţile 
sănătoase ale frunzei, respectiv grosimea laminei rămase neconsumată de larvă situată 
sub galerie (câte 13 probe). Am calculat apoi grosimea laminei foliare pierdute 
exprimată în procente (leaf thickness lost - LTL). 

 

  
Fig. 1. Infestarea cu Cameraria ohridella la Aesculum hippocastanum - Timişoara, Zona Stadion, august 2009 

(din Ianovici, 2009a) 

  
 

Fig.2. Atac diferenţiat la Aesculus x carnea şi Aesculus hippocastanum, august 2009 (din Ianovici, 2009a) 

 

În luna august am realizat şi investigaţii ecofiziologice, în funcţie de nivelul de 
infestare al frunzelor şi zona din care s-a realizat prelevarea probelor. 
• Conţinutul relativ de apă foliară (LRWC) a fost determinat începând cu greutatea 

probei eşantionate în stare proaspătă a frunzelor. O probă a fost alcătuită din 7 
lamine, colectate de la aceeaşi plantă. In scopul de a obţine greutatea foliară 
turgescentă, frunzele s-au introdus în apă distilată în interiorul unui vas Petri închis 
pentru 24 ore, în condiţii de iluminare mai slabă şi la temperatura fluctuantă din 
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laborator. Probele au fost apoi uscate la 70°C până la greutate constantă. LRWC a 
fost calculat folosind formula din Ianovici (2011a). 

• Am analizat suculenţa (S), ca parametru al activităţii fotosintetice, prin raportul 
greutate material vegetal proaspăt /greutate uscată (Ianovici, 2011b). 

• Determinarea cantităţii de cenuşă din frunze (leaf ash content – LAC) prin 
incinerare simplă constă în supunerea materialului vegetal distrucţiei (600oC, 1-2 
ore) într-un cuptor electric. Am calculat procentul de cenuşă din greutatea 
substanţei foliare uscate luate ca probă (Faur & Ianovici, 2004; Ianovici, 2011a). 

Pentru determinarea ariei foliare specifice (specific leaf aria – SLA) s-au 
perforat 15 discuri cu suprafaţă cunoscută. Proba s-a uscat la 60°C - 70°C/24 de ore 
până la greutate constantă. SLA (cm2g-1) din fiecare frunză a fost calculat prin 
raportarea ariei frunzelor la greutatea frunzelor uscate (Ianovici, 2011c). Această 
metodă gravimetrică este una rapidă şi mai puţin costisitoare (Jonckheere et al, 2004). 

 

a b 
Fig. 3. Atac simultan realizat de Cameraria ochridella şi Guignardia aesculi asupra frunzelor de Aesculus 

hippocastanum în luna iunie (a); defoliere completă la 1 septembrie 2012 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Unii autori au raportat dezvoltarea  C. ohridella pe frunze de Acer platanoides 

L. şi A. pseudoplatanus L. (Skuhravy, 1999), Tilia şi Parthenocissus quinquefolia (L.) 
Planch.  Noi nu am observat acest lucru în Timişoara. O sursă importantă de lezare a 
frunzei de A. hippocastanum o reprezintă micromiceta Guignardia aesculi (Peck) V.B. 
Stewart (numele current Phyllosticta pavia Desm.) (Grigaliūnaitė et al, 2010) a cărei 
prezenţă poate fi observată mai devreme decât a moliei. De asemenea, o invazie 
recentă a mucegaiului pulverulent (Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. Takam.) a 
fost semnalată în Europa (Pastirčáková et al, 2009). În afara acestor fungi, noi am mai 
identificat atacuri sporadice ale Aculus hippocastani Fockeu (Domes, 2003; Tomasi, 
2012) şi Pseudomonas syringae pv. aesculi (ex Durgapal & Singh) Young et al. 
(Schmidt et al, 2008; Webber et al, 2010; Steele et al, 2010). Simptomele produse de 
molia minieră mai pot semăna şi cu acelea provocate de poluarea aerului de-a lungul 
străzilor şi bulevardelor, precum şi cu pagubele cauzate de secetă şi solul sărat. 
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Suprafaţa lezată datorită acestor patru patogeni nu a fost luată în considerare separat în 
estimările făcute de noi în luna iulie şi august. Pe galeriile goale se instalează în special 
Guignardia aesculi. Am observat şi fenomenul de albinism. 

În secţiune transversală, în epidermă se pot observa celule de diferite mărimi. 
Pe faţa abaxială, celulele epidermei sunt mai mici decât cele din epiderma de pe faţa 
adaxială. Pereţii epidermici de pe faţa adaxială sunt acoperiţi de o cuticulă care 
prezintă striaţii. Unele dintre celulele acestui ţesut conţin vacuole cu taninuri. Pereţii 
epidermici de pe faţa abaxială sunt acoperiţi de peri neglandulari. Înălţimea celulelor 
epidermei adaxiale este în medie de 15 µm. Parenchimul palisadic este compus dintr-
un strat de celule cilindrice care conţin numeroase cloroplaste. Mai multe straturi de 
celule cu spaţii intercelulare dispuse regulat formează ţesutul parenchimatic lacunos.  
Am observat agregate de cristale de oxalat de calciu. Am identificat şi idioblaste de 
dimensiuni foarte mari, cu un perete subţire şi vacuole lipsite de culoare, probabil 
depozitare de uleiuri. Epiderma de pe faţa abaxială are 9-10µm grosime, este compusă 
din celule cu pereţii anticlinali puternic ondulaţi şi prezintă stomate. Putem afirma că 
această structură este una mezomorfică, găsită la plantele adaptate la condiţii de 
lumină şi umiditate moderate (Ivănescu & Toma, 2003).  Ţesutul mecanic în aceste 
frunze se găseşte doar în apropierea fasciculelor vasculare. Cu rol de apărare pentru 
plantă împotriva hrănirii insectelor fitofage am putea include: cristalele de oxalat de 
calciu, celulele epidermice care conţin taninuri şi celule parenchimatice care conţin 
uleiuri (Weryszko-Chmielewska & Haratym, 2011). Larva moliei miniere se hrăneşte 
în special cu celulele parenchimului palisadic. După ce s-au secţionat galeriile, s-au 
putut observa exuvii, resturi de fecale formând un depozit negru. În galeriile observate, 
doar ţesutul palisadic era afectat, mai rar şi cel lacunos (fig.6). 

S-a observat creşterea progresivă a limbului foliar pe parcursul colectărilor.  
Grosimea limbului foliar în U1 a crescut de la o medie de 125.84µm la 161.14µm 
(tabel 1). În zona U2 am constatat o creştere de la 129.54µm la 156.36µm (tabel 3). În 
zona UG, grosimea limbului a crescut de la o medie de 127.88µm la 163.48µm (tabel 
2). Valori semnificative statistic am înregistrat în perioada 16 aprilie-10 mai pentru 
zonele urbane (p=0.000291599 în U1, respectiv p= 0.006412428 în U2) şi în perioada 
10 mai-26 mai pentru zona verde (p= 0.000184478). 

În U1 (fig.8), grosimea medie a laminei din părţile sănătoase ale frunzei a fost 
de 165.59µm iar grosimea laminei rămase neconsumată de larvă, situată sub galerie de 
95.29µm. În U2 (fig.7), grosimea laminei foliare din părţile sănătoase ale frunzei a fost 
în medie 153.78µm iar sub galerie grosimea laminei a fost în medie de 101.6 µm. În 
zona UG (fig.9), grosimea medie a limbului a fost de 155.7µm iar a celei rămase 
neconsumată,  102.02µm. LTL este mai mare în eşantioanele prelevate din zonele mai 
poluate prin trafic rutier (fig.10), fără diferenţe semnificative din punct de vedere 
statistic între valorile înregistrate. Este de presupus că larvele nu au manifestat o 
preferinţă pentru frunzele dintr-o zonă sau alta.  
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Fig. 4. Forme variate ale galeriilor provocate de Cameraria ochridella 

 

  
 

  
Fig.5. Stadii de dezvoltare la Cameraria ochridella în frunzele de Aesculus hippocastanum 

 

a b 
Fig.6. Secţiune transversală în frunza de Aesculus hippocastanum fără galerii (a); stratul epidermal inferior din 
regiunea galeriilor cu resturi de ţesut parenchimatic lacunos în urma hrănirii larvelor moliei miniere (b) 
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Tabel 1. Grosimea limbului foliar – eşantionare U1 (Zona Casa Tineretului) 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 
16.04 124.2 130.9 126.4 122.6 125.1 

10. 05. 141.3 141.5 145.1 133.3 136.6 
26. 05. 162.1 160.2 162.5 152.1 168.8 

 
Tabel 2. Grosimea limbului foliar – eşantionare  UG (Parc) 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 
16.04 128 127.2 129.5 128.2 126.5 
10. 05. 146 155.2 156.5 149.4 151.9 
26. 05. 163.4 163.3 165 164 161.7 

 
Tabel 3. Grosimea limbului foliar – eşantionare U2 (Zona Iulius Mall) 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 
16.04 124.1 130.9 124.9 132.1 135.7 
10. 05. 143.1 139.5 131.1 141 145.1 
26. 05. 153.9 157 155.3 159.2 156.4 

 

 
Fig.7. Eşantionare U2 – grosimea laminei întregi în afara galeriei (din părţile sănătoase ale frunzei) versus 

grosimea laminei rămase întregi sub galerie 

 
Fig. 8. Eşantionare U1– grosimea laminei întregi în afara galeriei (din părţile sănătoase ale frunzei) versus 
grosimea laminei rămase întregi sub galerie 
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Fig. 9. Eşantionare  UG– grosimea laminei întregi în afara galeriei (din părţile sănătoase ale frunzei) versus 

grosimea laminei rămase întregi sub galerie 
 

 
Fig. 10. LTL exprimat în procente  

 
Tabel 4. Intensitatea atacului - eşantionare UG (Parc) 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 Nr. mediu galerii per 100 lamine 
13.05. 0 0 1 1 1 1.22 
19.05 0 1 1 1 1 1.86 
26.05. 0 1 1 1 1 1.57 
14.06. 3 2 1 2 2 9.6 

Tabel 5. Intensitatea atacului - eşantionare U2 (Zona Iulius Mall) 
 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 Nr. mediu galerii per 100 lamine 

13.05. 0 1 1 1 2 3.06 
19.05 1 2 2 2 2 5.98 
26.05. 1 1 2 2 1 6.24 
14.06. 2 2 3 2 2 14.4 

 
Tabel 6. Intensitatea atacului - eşantionare U1 (Zona Casa Tineretului) 

 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 Nr. mediu galerii per 100 lamine 
13.05. 0 0 1 0 1 0.84 
19.05 1 1 1 1 1 3.02 
26.05. 1 1 1 1 1 2.7 
14.06. 3 2 2 2 3 16.4 
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La primele două colectări nu am observat atacul moliei. Începând cu a treia 
colectare, galeriile erau instalate, în medie existând 0.84 galerii în U1, 1.22 galerii în 
UG şi 3.06 galerii în U2. În luna iunie intensitatea atacului a avut nivel slab şi mediu 
pentru toate eşantioanele (tabel 4, 5, 6). 

În luna iulie, datorită dificultăţii numărării galeriilor de pe toate frunzele, 
nivelul de infestare a fost estimat folosindu-se 6 clase, reprezentând gradul de afectare 
al suprafeţei foliare: 0 = 0%, 1 = 1% - 10%, 2 = 11% - 25%, 3 = 26% - 50%, 4 = 51% - 
75%, 5 = 76% - 99%, 6 = 100% (frunza căzută) (Pavan et al, 2003). În cele două 
locaţii expuse poluării intense prin trafic rutier, nivelul de infestare a fost predominant 
5, mai ales la colectarea din 25 iulie. Arborii din UG, fiind situaţi la distanţă de 
drumurile intens circulate, au arătat nivelul 3 şi 4 de infestare. Pentru toate zonele 
supuse investigaţiei s-au obţinut valori semnificative din punct de vedere statistic 
(tabel 4), în a doua şi a treia decadă a lunii iulie înregistrându-se intensificarea 
atacului. 

Tabel 4. Nivelul de infestare cu Cameraria ochridella în luna iulie 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p 

U1 U2 UG 
11.07.2012 25.07.2012 11.07.2012 25.07.2012 11.07.2012 25.07.2012 

4 5 5 5 3 4 

3 5 5 5 3 3 

3 5 5 5 3 4 

4 4 5 5 3 3 

4 4 4 5 3 4 

3 5 4 5 3 4 

4 5 5 5 3 3 

3 5 4 5 3 4 

4 4 5 4 3 3 

4 5 5 5 4 3 

4 5 5 4 3 4 

4 4 4 5 3 4 

4 5 5 4 3 3 

4 5 4 5 2 3 

4 5 5 4 3 4 

4 3 4 5 4 3 

4 3 4 5 3 3 

4 3 4 5 3 3 

3 3 4 5 3 3 

3 4 4 5 3 3 

0.001837 0.024056157 0.009484 

 

Conţinutul relativ de apă foliară este utilizat pentru a cuantifica apa din 
ţesuturile foliare. LRWC este destul de ridicat în condiţiile afectării substanţiale a 
limbului foliar. Datele ne arată faptul că acest indicator este mai mare în cazul 
frunzelor din zona cu trafic rutier intens (U). Semnificativ diferite sunt valorile LRWC 
pentru gradul de infestare 3 din U şi acelaşi grad de infestare din UG (p= 
0.018448802).  În orice caz, se poate observa că LRWC scade odată cu gradul de 
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afectare al frunzei de către fitofagi. Valorile sunt semnificative din punct de vedere 
statistic când se compară LRWC pentru gradul de infestare 3 din mediul U cu LRWC 
pentru gradul de infestare 4: p=0.045517 în U şi p=0.000606 în UG. Tot semnificativ  
diferite sunt valorile LRWC pentru gradul de infestare 3 şi 4 în UG (p=0.004748). 

Status-ul apei în frunze este strâns legat de multe alte variabile fiziologice, 
cum ar fi turgescenţa, conductanţa stomatală, transpiraţia, fotosinteza, respiraţia şi 
vârsta (Ianovici, 2011a). Acest parametru ar putea exprima şi rezistenţa la atacul 
ierbivorelor. La multe specii s-a demonstrat că în condiţii de stres se produce 
modificarea activităţii metabolice, reducerea conţinutului de apă relativ şi scăderea 
vigorii. Efectul cel mai important care conduce la schimbare în rezistenţă este stresul 
hidric indus de ierbivor. Variaţiile LRWC pot explica consecinţele atacului (Ianovici, 
2011b). 

Suculenţa exprimă o adaptare anatomică care prin creşterea volumului 
vacuolar, permite acumularea unor cantităţi mari de apă şi ioni dizolvaţi. Suculenţa 
este apropiată valoric pentru cele două tipuri de habitat luate în studiu, dar scade 
evident pe măsură ce se intensifică atacul fitofagilor (Ianovici, 2011b). Este un 
parametru mai puţin sensibil, valori semnificativ diferite fiind pentru gradul de 
infestare 3 şi 4 în UG (p= 0.0237475).  

Conţinutul de cenuşă foliar a fost uşor mai scăzut în cazul frunzelor cu nivel 
de infestare 3 (Ianovici, 2011c).   

 

Tabel 5. Parametrii ecofiziologici foliari la Aesculus hyppocastanum -  nivel de infestare 3 

 LRWC (%) suculenţa LAC (%) SLA 
U 87.96 4.36  8.12 247.89 

UG 83.37 3.21  7.89 262 
 

Tabel 6. Parametrii ecofiziologici foliari la Aesculus hyppocastanum -  nivel de infestare 4 

 LRWC (%) suculenţa LAC (%) SLA 
U 75.99 2.97 8.19 188.4 

UG 62.98 2.37 9.12 250 
 
În studiul nostru, valorile SLA pentru mediile U şi UG sunt destul de 

apropiate, dar sunt mult mai mici în cazul frunzelor puternic afectate de către fitofagi 
(nivel de infestare 4). Valori mai mici ale SLA au tendinţa de a corespunde cu 
investiţii relativ mari în mecanisme de apărare, prin concentraţii mici de azot, rate 
scăzute ale emisiilor de CO2 şi asimilare de N pe unitatea de frunză şi masă radiculară, 
respectiv o rată scăzută de fotosinteză pe unitate foliară (Ianovici, 2011c). Frunzele cu 
SLA mici sunt corelate cu valori mai ridicate pentru conţinutul de substanţă uscată.  
Aceste frunze  par a fi orientate pentru conservarea resurselor dobândite (Wright et al., 
2002). Se cunoaşte faptul că valorile SLA tind să scadă cu vârsta şi cu limitarea 
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resurselor de apă (Hunt et al. 2007) şi sunt influenţate de o multitudine de factori, cum 
ar fi disponibilitatea apei, nutrienţilor, temperatura aerului, lumina şi poluarea 
(Balasooriya et al. 2009). 

Unele cercetări arată că specia, vârsta plantelor şi sănătatea acestora sunt cei 
mai importanţi factori care favorizează instalarea galelor (Buchta et al, 2006). 
Considerăm că nivelul de infestare mai crescut la arborii din zone cu trafic rutier 
intens, indică o scădere a vitalităţii acestora. Datele acestui studiu sunt în acord cu 
datele unui studiu similar din anul 2010 (Ianovici et al, 2010). 
 

 CONCLUZII 

Dezvoltarea galeriilor de Cameraria ochridella se realizează la maturitatea 
frunzelor de Aesculus hippocastanum, când grosimea acestora depăşeşte 135µm.  

De asemenea, atacul se intensifică după fenofaza de fructificare.  
Datele noastre indică faptul că stresul rezultat prin atacul simultan realizat de 

microlepidopterul Cameraria ochridella şi de micromiceta Guignardia aesculi asupra 
frunzelor de Aesculus hippocastanum este combinat cu stresul produs/cauzat de 
traficul rutier intens.  

Pentru a preveni agravarea acestei probleme în viitor este recomandabilă 
utilizarea unor specii mai rezistente (e.g. Aesculus x carnea). 
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