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Vectorii biologici si combaterea acestora 
 
 

 
Ţânţarii  sunt vectori biologici în propagarea mai multor boli pe suprafeţe întinse ale 

globului. Pe lângă disconfortul pe care îl produc ca insecte hematofage, ţânţarii pot găzdui şi 
transmite organisme patogene care determină îmbolnăviri la om si animale. Bolile cele mai 
răspândite sunt malaria şi arbovirozele  (epidemiile de meningoencefalită etc.). Alături de 
funcţia vectorială, ţânţarii determină leziuni cutanate (înţepături), introducerea de substanţe 
iritante (salivă) care conţin principii farmacologice active ce pot da reacţii locale uneori 
severe la copii si persoane sensibile. 

Specia de ţânţari dominantă în judeţul nostru este ţânţarul de locuinţă Culex molestus 

Forskal, care cuprinde populaţii termofile, ce rezistă şi se înmulţesc în timpul iernii, folosind 
condiţiile de microclimat create în interiorul locuinţelor de tip urban. Atât pentru  Culex 

molestus cât şi pentru ţânţarul tigru (Aedes albopictus)  focarele larvare sunt colecţiile de 
apă bogate în rezidii organice din subsolurile blocurilor, anvelopele uzate şi zonele 
mlăştinoase. Datorită faptului că aceste ape reziduale  au o temperatură mai ridicată şi 
constantă, ele funcţionează ca focare larvare în tot cursul anului. 

Răspîndirea globală a ţânţarului invaziv Aedes albopictus (stegomyia albopicata – 
denumire nouă)  şi care ar putea fi vector pentru anumiţi patogeni, inclusiv pentru virusul 
Zika, este în principal rezultatul unor activităţi umane, între care, mai ales transportul pe plan 
global al anvelopelor uzate, adesea purtătoare de ouă aflate în diapauză ale speciei, comerţul 
cu plante tropicale ornamentale de tipul „lucky bamboo” (Dracena sp.), dar şi transportul 
public sau privat la distanţe mari (mai ales din vestul către estul Europei).Predicţiile 
schimbărilor climatice  sugerează că raspândirea acestei specii va cuprinde noi teritorii în 
viitor. 

Aedes albopictus îşi depune ouăle pe substraturi umede sau uscate, în imediata apropiere a 
apei, atât în habitate naturale (mici colecţii de apă pe sol, scorburi, însă nu se dezvoltă în 
lacuri şi bălţi de dimensiuni mari), dar mai ales în habitate artificiale rezultate din activităţile 
omului (containere în care se depozitează apa pentru gospodării pentru diverse 
activităţi;recipiente pentru adăparea animalelor;obiecte de tip container aruncate, în care se 
acumulează apa de ploaie; scurgeri şi acumulări de apă legate de infrastructura urbană 
incorect întreţinută etc.). Materialele vegetale, cel mai adesea frunze căzute, macerate , 
sedimentate în astfel de habitate de tip container asigură un mediu favorabil pentru larve. Se 
pare că larvele nu se dezvoltă în ape salmastre sau sărate. În Europa, specia arată în general 
preferinţă pentru habitatele urbane şi suburbane. 

 
Dezvoltarea larvară poate dura 3-4 săptămâni, dar în condiţii de temperatură ridicată poate 

avea loc într-un timp mult mai scurt, chiar de numai o săptămână. Specia este polivoltină, deci 
poate avea mai multe generaţii pe an. Femelele trăiesc de obicei 3-4 săptămâni. În climatul 
temperat, toamna, când temperatura şi numărul de ore zilnice scad, femelele depun ouă care 
intră în diapauza de iarnă şi supravieţuiesc la minus 10 grade C pînă în primăvara următoare, 
în aprilie – începutul lunii mai. 

 



În sudul Europei adulţii apar începând cu mijlocul lunii mai, iar abundenţa lor creşte şi 
atinge valorile cele mai ridicate în a doua parte a verii şi toamna până în octombrie. 

 
Aedes albopictus se poate hrăni pe diverse animale, dar are o preferinţă deosebită pentru 

sângele uman. Femelele sunt agresive de obicei în timpul zilei şi în mediul exterior, dar în 
diverse zone de pe glob s-au semnalat ţi în interioare. În vestul Europei unde este stabilizat, 
are rol disconfortant important. Rata sa de zbor este scăzută , de aproximativ 200 m. De aceea 
, modalitatea  eficientă de dispersie la distanţe mari este prin transport, nai ales cu TIR – uri şi 
alte vehicule cu mărfuei în care se adăpostesc ţânţari adulţi, sau în containere de tipul 
anvelopelor uzate etc. În care pot ouă în diapauză. 

În România prima semnalare a speciei invazive Aedes albopictus a fost în anul 2012 la 
periferia Bucureştiului ulterior rezultatele cercetării fiind publicate în 2015. În vara anului 
2016 indivizi ai acestei specii au fost semnalaţi în sectorul 2 în zona centrală atât în curţi în 
care erau acumulări temporare de apă dar şi în parcuri faptul fiind sesizat TVR care a realizat 
câteva materiale filmate cu acest subiect. 

Deci, supravegherea şi combaterea populaţiiloor locale de culicide din România începe în 
general din aprilie şi continuă îână în luna octombrie, în funcţie de evoluţia acestor populaţii 
sub influenţa factorilor climatici, în special temperatura. Schimbările climatice globale , ale 
căror efecte se fac puternic simţite pe teritoriul României, duc în general la perioade calde mai 
lung în fiecare an. Temperaturile mai ridicate permit atât dezvoltarea timpurie  a larvelor 
primăvara cât  şi intrarea în hibernare toamna şi supravieţuirea în timpul iernii a unui număr 
mai mare de adulţi de culicide cu efective ridicate. De aceea, perioada de aplicare a măsurilor 
de combatere se adaptează în funcţie de condiţiile climatice. 

Această perioadă de aplicare a tratamentelor în cursul unui an este adecvată şi pentru 
combaterea ţânţarilor din specia Aedes albopictus . 

Tratamentele aplicate în cursul primăverii şi începutul verii sunt foarte importante şi 
în cazul speciei Aedes albopictus pentru că asigură şi  combaterea primei generaşii a acestei 
specii ca şi a speciilor de culicide de primăvară locale din genurile (Aedes şi Ochlerotatus) cu 
ouă care iernează pe sol. 

În cursul verii şi începutul toamnei sunt vizate în special populaţiile generaţiilor suprapuse 
ale speciei Aedes albopictus (ca şi în cazul populaţiilor locale de Culex pipiens) care pot fi 
foarte abundente în anumite condiţii climatice în unele zone. 

Tratamentele care se aplică în timpul toamnei urmăresc scăderea numărului de ţânţari 
femele din această specie sau eliminarea lor, care altfel ar putea să depună un număr însemnat 
de ouă ce s-ar putea menţine în diapauză în timpul iernii şi implicit ar duce la reluarea 
ciclurilor de dezvoltare din anul următor 

Din cauza subsolurilor şi canalelor termice cu colecţii permanente de apă în care larvele 
au   condiţii optime de dezvoltare, aceste specii pot căpăta o largă extindere devenind un focar 
important de disconfort în centrele urbane, în tot cursul anului. 

Pătrunderea insectelor în locuinţe se face prin uşi, ferestre, beciuri, pivniţe umede,chiar şi 
uscate . 

 
Avand in vedere situatia epidemiologica din 2018 (inregistrarea de infectii WN, 

inundatii, ploi abundente urmate de perioade de caldura) se impune ca fiecare 

administratie locala sa aplice cu rigurozitate si promptitudine masurile de 

control al vectorilor  prin dezinsecţii pe întreg teritoriul cat şi educaţia populaţiei 

în ceea ce priveşte autoprotecţia şi cooperarea la programele prevenţionale.  

 
 


