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ABSTRACT 
The present study contains the results of our research on the galls makers that attack 

the woody species in the urban environment. The presence of a gall-forming 

arthropods within leaves has been observed on 8 species: Juglans regia, Prunus 

domestica, Malus domestica, Tilia tomentosa, Alnus glutinosa, Aesculus 

hippocastanum, Ribes rubrum and Vitis vinifera. We identified a number of 10 gall-

forming species. These species belong to 8 different genera, from 5 families and 4 

orders. Levels of infestation  with  Cameraria ohridella are high. 

 
INTRODUCERE 

Galele (cecidiile) sunt excrescenţe anormale ale ţesutului plantei, 
neoformaţiuni proliferative localizate (Gheţea et al, 2002; Neacşu, 2006; Sturz & 
Cupsa 2006; Hac, 2009). Celulele plantelor sunt stimulate să crească în mărime şi/sau 
în număr de către activităţile de hrănire, secreţiile chimice şi/sau simpla prezenţă a 
organismelor străine (inducători de gale, organisme galigene sau organisme 
cecidogene). Aceste organisme sunt de obicei insecte sau acarieni, dar pot fi şi fungi, 
nematode, bacterii sau virusuri. Galele plantelor se numesc fitocecidii iar cele 
provocate de animale, zoocecidii (Ionescu,1973). Forma, mărimea şi locaţia galei 
depind de speciile de plante şi de tipul de organism care le cauzează. Galele pot fi 
găsite pe rădăcini, tulpini, frunze, flori şi seminţe. Fiind creşteri tumorale, unele gale 
pot fi foarte dăunătoare pentru plantele gazdă. Galele (închise sau deschise) pot 
conţine comunităţi complexe formate din multe alte organisme în afară de cel care a 
cauzat fomarea galei. Pot exista paraziţi specializaţi sau generalişti pe organismul 
galigen, iar la rândul lui, parazitul poate avea şi el paraziţi (Stone et al., 2002). Selecţia 
gazdei a fost demonstrată experimental în mai multe studii (Craig et al., 1989; Fritz & 
Nobel, 1989; Roininen & Tahvanainen, 1989). Alti factori ar putea influenţa, de 
asemenea, selecţia gazdei, cum ar fi apărarea chimică (Bryant et al. 1983; Coley et al. 
1985) sau vigoarea plantei (Price, 1991). O revizuire a ipotezelor cu privire la natura 
adaptării la gale este prezentat de către Price et al. (1998).Gradul de complexitate în 
arhitectură gazdei (înălţimea plantelor, numărul de lăstari şi frunze, volumul coroanei) 
este cunoscut în a influenţa în mod direct diversitatea şi densitatea de insecte fitofage 
(Lawton, 1983; Strong et al, 1984; Vrcibradic et al., 2000; Espirito Santo et al., 2007). 
Distribuţia spaţială a plantelor gazdă  ar putea influenţa, de asemenea, abundenţa 
galelor într-un singur individ (Aber & Melillo, 2001). Diferiţi producători de gale pot 
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ataca aceleaşi specii de plante, cauzând reorganizări specifice (Hartley, 1998). 
Manipularea plantei gazdă de către inducătorul de gale poate fi  complexă însă unele 
cercetări arată că ţesutul galei din punct de vedere chimic este puţin diferit de ţesuturile 
plantei (Urso-Guimarães & Scareli-Santos, 2006). Unii autori vorbesc despre un înalt 
nivel de specificitate al asociaţiei dintre inducătorii de gale şi plantele gazdă (Mani, 
1964; Abrahamson & Weiss, 1987). 

În România, un rol important în cercetarea galelor şi a organismelor galigene 
l-au avut biologii I.Borcea, M.Brândza, A.Borza, M.Ghiuţă, M.A.Ionescu.  Numărul 
de specii galigene identificate în ţara noastră este de 164, iar genurile vegetale la care 
se dezvoltă sunt în număr de 73(Neacşu, 2006). 

Performanţa artropodelor fitofage producătoare de gale poate să scadă cu 
creşterea nivelului de stres (Larsson,1989). Poluarea aerului poate fi un factor de stres. 
Price et al. (1987) şi Fernandes & Price (1992) au confirmat toleranţa mai mare a 
artropodelor producătoare de gale care trăiesc în condiţii nefavorabile faţă de 
organismele libere. În mediul urban, unde  majoritatea plantelor gazdă potenţiale cresc  
într-un mediu antropic şi climat deosebit, unde nu există un gradient altitudinal 
distinct, abundenţa galelor se presupune a se datora unor mecanisme diferite. Unele 
cercetări arată că specia, vârsta plantelor şi sănătatea acestora sunt cei mai importanţi 
factori care favorizează instalarea galelor (Buchta et al, 2006).  

Rezultatul acestui studiu preliminar contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor 
despre zoocecidiile unui ecosistem urban.  

 
MATERIALE ŞI METODE 

Frunzele au fost recoltate de pe terenul urban verde din Timişoara, probele 
fiind colectate în două etape la intervale de aproximativ 10 zile. Prelevarea probelor s-
a realizat în perioada 15 mai – 5 iulie 2010. Recoltarea probelor s-a realizat după o 
variantă adaptată a metodei celor 100 de frunze. Eşantioanele de material vegetal au 
fost examinate la lupa binoculară. Gradul de infestare cu zoocecidii exprimă  valoarea 
medie estimată  a suprafeţei foliare ocupată de gale. Pentru fiecare individ investigat 
se determină gradul de infestare utilizând coeficientul de infestare (tab.1). Acesta din 
urmă se calculează în funcţie de numărul de frunze analizate. 
 
Tabel 1. Clasificarea gradelor de infestare a frunzelor de către organisme cecidogene (după Buchta et al, 2006) 

 
  

 

 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

La Juglans regia am identificat două tipuri de gale, ambele cauzate de 
arachnide, şi anume Aceria erinea şi Aceria tristriata. La Prunus domestica am 
identificat două tipuri de gale, una produsă de arachnidul Eriophyes padi şi cea de-a 

Calitatea infestării  Gradul de infestare  cu zoocecidii  (%) Coeficient de infestare 
Fără  infestare 0 0 
Infestare slabă 1-10 0.05 
Infestare medie 11-50 0.35 
Infestare puternică 51-100 0.70 
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doua de dipterul Putoniella pruni. La Malus domestica am identificat un singur tip de 
gală, cauzat de insecta Dysaphis devecta. La Ribes rubrum am observat un singur tip 
de gală, cauzată de insecta Cryptomyzus ribis. La Tilia tomentosa am identificat un 
singur tip de gală şi anume cea cauzată de arachnidul Eriophyes tiliae. Pe frunzele de 
Alnus glutinosa am identificat gale produse de Eriophyes inangulis. Galele identificate 
pe frunzele de Aesculus hippocastanum aparţin speciei Cameraria ohridella. Frunzele 
de Vitis vinifera au prezentat gale produse de Colomerus vitis şi  Viteus vitifoliae.  

 
Tabel 2. Artropode cecidogene 

 Clasa Arachnida 

Ordin Trombidiformes, Familia Eriophyidae 
• Eriophyes tiliae  v. tiliae 

• Aceria erinea (sin. Eriophyes erinea, Eriophyes erineus) 

• Aceria tristriata (sin. Aceria tristriatus, Eriophyes tristriata, Phytoptus tristriatus, Phytoptus bifrons) 

• Eriophyes padi (sin.  Phytoptus padi, Phyllocoptes eupadi) 

• Colomerus vitis (sin. Eriophyes vitis, Phytoptus vitis) 

• Eriophyes inangulis 
 Clasa Insecta 

Ordin Hemiptera, 
Familia Aphididae 

• Dysaphis devecta (sin. 
Sappaphis devecta, 

Pomaphis devecta 

• Cryptomyzus ribis (sin. 
Myzus ribis, Capitophorus 
ribis, Rhopalosiphum ribi, 

Aphis ribis, Cecidophyes 

ribis, Phytoptus ribis) 

Ordin Hemiptera, 
Familia Phylloxeridae 

• Viteus vitifoliae (sin. 
Dactylosphaera 

vitifoliae, Viteus 
vitifolii, Phylloxera 

vitifoliae) 

 

Ordin Diptera, 
Familia Cecidomyiidae 

• Putoniella pruni (sin. 
Cecidomyia pruni, 

Diplosis marsupialis, 
 Putoniella marsupialis) 

 

Ordin Lepidoptera, 
Familia Gracillariidae 

• Cameraria ohridella 

 
 

  

 Figura 1. Gale cauzate de Cryptomyzus ribis 
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Figura 3. Gale provocate de Aceria tristriata   

Figura 5. Gale provocate de Eriophyes tiliae v v v v tiliae 

Figura 4.  Gale provocate de Aceria erinea  

Figura 2. Gale cauzate de Dysaphis devecta   
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 Figura 7. Gale provocate de Eriophyes padi   

Figura 6. Gale provocate de Colomerus vitis 

Figura 9. Gale provocate de Viteus vitifiloae  

Figura 8. Gale provocate de Eriophyes inangulis 



IANOVICI et al: Contribution to the knowledge of leaf galls from Western Romania 
 

 

140 

 

  

 
 

  

 
 

  Afidele sunt un grup important de consumatoare de floem care pot limita 
productivitatea plantelor şi de a transmite virusuri. Se hrănesc din tuburile ciuruite prin 
penetrarea cu ajutorul stileţilor, declanşând răspunsuri specifice din partea plantelor 
(Pollard, 1973; Walling, 2000). Un răspuns remarcabil şi interesant este formarea galei 
(fig.1, 2). Aceste creşteri atipice de ţesuturi, rezultatul unor interacţiuni între inductor 
şi plante (Shorthouse et al, 2005), reflectă relaţia complexă şi intimă între plante şi 
insecte. Gala asigură hrana din abundenţă (Koyama et al, 2004), un micromediu 
favorabil (Miller et al, 2009), protecţia împotriva duşmanilor naturali (Cornell, 1983) 
şi menţinerea integrităţii genetice (Stern  & Foster, 1996). Aproximativ 10-20% din 
cele 4.700 de specii de afide cunoscute în toată lumea pot induce gale (Chakrabarti, 
2007). Noi am identificat gale produse de către Dysaphis devecta şi Cryptomyzus ribis. 
Ambele specii de afide au indus un grad mare de infestare, acest parametru indicând 
faptul că sunt dăunători periculoşi. 

   
Tabel 3.  Parametri  infestării  frunzelor plantelor investigate 

Prunus domestica  
 
 
 

zoocecidie tip Putoniella pruni 24 mai 6 iunie 

Nr. gale/frunză 0.3 14.3 
frecvenţă % 24 100 
gradul de infestare al frunzelor % 5.3 45 
Zoocecidie tip Eriophyes padi 24 mai 6 iunie 

Nr. gale/frunză 0.71 39.58 
frecvenţă % 4 100 

Figura 10. Gale provocate de Putoniella pruni  

Figura 11. Gale provocate de Cameraria ohridella 
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gradul de infestare al frunzelor % 7.2 36.5 

Ribes rubrum  
 

Zoocecidie tip Cryptomyzus ribis 29 mai 7 iunie 

Nr. gale/frunză 21.35 26.46 
frecvenţă % 37 49 
gradul de infestare al frunzelor % 25.9 47.7 

Tilia tomentosa  
 

Zoocecidii tip Eriophyes tiliae 29 mai 7 iunie 

Nr. gale/frunză 0.25 0.13 
frecvenţă % 10 9 
gradul de infestare al frunzelor % 1.6 1.4 

Juglans regia  
 
 
 
 

Zoocecidie tip Aceria erinea 29 mai 7 iunie 

Nr. gale/frunză 0.37 5.24 
frecvenţă % 5 16 
gradul de infestare al frunzelor % 11 33.1 
Zoocecidie tip Aceria tristriata 6 iunie 1 iulie 

Nr. gale/frunză 3.61 9 
frecvenţă % 9 20 
gradul de infestare al frunzelor % 3.7 6.5 

Vitis vinifera  

 

 
 

 

 

Zoocecidie tip Colomerus vitis 15 mai 7 iunie 

Nr. gale/frunză 5.81 1.27 
frecvenţă % 23 25 
gradul de infestare al frunzelor % 26.8 41.3 

Zoocecidie tip Viteus vitifoliae 15 mai 4 iulie 

Nr. gale/frunză 0.02 1.36 
frecvenţă % 2 15 
gradul de infestare al frunzelor % 2.4 5 

Malus domestica  
 

Zoocecidie tip Dysaphis devecta 24 mai 30 mai 

Nr. gale/frunză 0.39 0.8 
frecvenţă % 23 56 
gradul de infestare al frunzelor % 23 39 

Alnus glutinosa  
 

Zoocecidie tip Eriophyes inangulis 20 mai 5 iulie 

Nr. gale/frunză 0.2 1 
frecvenţă % 2 5 
gradul de infestare al frunzelor % 3.1 4.5 

Aesculus hippocastanum  

 
 

Zoocecidie tip Cameraria ohridella 26 mai 3 iunie 

Nr. gale/frunză 64.5 107.5 
frecvenţă % 20 35 
gradul de infestare al frunzelor % 23.2 52.4 

  În Eriophyoidea (fig.3-9) sunt cuprinşi acarienii fitofagi care apar pe scară 
largă la magnoliofite şi pinofite, precum şi pe pteridofite din întreaga lume. Multe 
specii sunt de o importanţă economică mare, fiind de obicei dăunători ai plantelor 
perene şi anuale. Peste 3000 de specii atribuite la aproape 300 de genuri, sunt 
cunoscute în fauna lumii (Skoracka, 2003). Noi am identificat gale produse de către 
şapte astfel de acarieni fitofagi. Dintre aceştia, gradul de infestare cel mai mare al 
frunzelor la a coua colectare  îl au Aceria erinea, Eriophyes padi şi Colomerus vitis. 

Reducerea suprafeţei foliare fotosintetic active, face din aceşti acarieni nişte  dăunători 
periculoşi pentru plantele gazdă. 

Familia Cecidomyiidae aparţine ordinului Diptera. Aproximativ 1700 de specii 
în 270 de genuri se găsesc în Europa (Skuhravá et al, 2006). Mai mult de 1200 de 
specii sunt cunoscute în regiunea nearctică şi aproximativ 2.200 de specii apar în 
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regiunea palearctică. A fost estimat că fauna mondială  include patru sau cinci mii de 
specii. Larvele se hrănesc  şi se dezvoltă  în  habitate diferite (Unal & Akkuzu, 2009). 
Skuhravá et al. (1984) le-au clasificat  în trei grupuri  ecologice pe baza  obiceiurilor 
alimentare: micofage (fungivore), fitofage (fig.11) şi zoofage. Noi am identificat gale 
produse de către Putoniella pruni, gradul de infestare la a doua colectare fiind de 45%. 

Viteus vitifoliae este un dăunător specific genului Vitis. Forma galicolă atacă 
frunzele de la vârful lăstarilor. Galele induse de acest hemipter au generat un grad de 
infestare de 5%.  

Cameraria ohridella (fig.12) a fost semnalată în anul 1985 în Macedonia, 
astăzi având statut  invaziv. În România,  a fost semnalată de către Beratlief & Şesan 
(1998), Rakosy & Ruicănescu (1998), Şandru (1999), apreciindu-se că zonele cele mai 
puternic infestate sunt cele din vestul ţării, unde a fost  de altfel observată prima dată 
(Perju, 2004). Galele induse de acest lepidopter monofag au generat un grad de 
infestare de 52.4%. Observaţiile din anii anteriori au arătat că se produce o prematură  
defoliere a arborilor în luna august, dăunătoare din punct de vedere estetic şi care  
provoacă îngrijorare pentru supravieţuirea pe termen lung a arborilor. 

 
CONCLUZII 

Noi am investigat frunzele a opt specii vegetale lemnoase (arbori şi arbuşti). 
Am identificat  zece specii cecidogene din rândul artropodelor. Se remarcă creşterea 
numărului de gale, a frecvenţei şi gradului de infestare către intrarea în  sezonul estival 
pentru toate tipurile de gale. Galele induse de Cameraria ohridella au generat un grad 
de infestare ridicat. 
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