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CUVÂNT-ÎNAINTE

FOREWORD

Asigurarea unei dezvoltări durabile şi constituirea „economiei verzi” în contextul menţinerii echilibrului ecologic şi, implicit, asigurarea păstrării biodiversităţii reprezintă obiectivul de neamânat al umanităţii, de care depinde propriu-zis supravieţuirea acesteia.
Degradarea mediului ambiant, epuizarea resurselor naturale, diminuarea progresivă a diversităţii şi productivităţii biologice au devenit unele dintre cele mai stringente probleme atât în plan global, cât şi în plan regional şi local.
Valorificarea raţională şi conservarea biodiversităţii sunt
decisive în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, atât sub aspectul asigurării durabilităţii mediului, cât şi în scopul eradicării sărăciei. Aceste obiective
majore sunt specificate în Planul strategic pentru biodiversitate 2011–2020 (inclusiv țintele Aichi pentru biodiversitate), în Strategia naţională de mediu pentru anii
2014–2023 şi în Strategia privind diversitatea biologică
a Republicii Moldova pentru anii 2015–2020. În aceste
documente au fost stabilite acţiuni concrete şi urgente,
în vederea stopării pierderii şi degradării biodiversităţii
prin utilizarea durabilă a resurselor biologice; a reducerii presingului asupra ecosistemelor naturale şi a componentelor biodiversităţii; precum şi acţiuni orientate spre
menţinerea habitatelor naturale şi protecţia speciilor rare şi periclitate.
Necesitatea întreprinderii acţiunilor urgente şi eficiente
pentru conservarea, protejarea şi restabilirea ecosistemelor şi, în particular, a speciilor de plante, fungi şi animale rare, ameninţate cu dispariţia, este stipulată şi într-o
serie de convenţii şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte, dar şi în legislaţia naţională:
Legea privind protecţia mediului înconjurător (1993),
Legea regnului animal (1995), Legea regnului vegetal
(2007), Legea privind fondul ariilor naturale protejate
de stat (1998) etc.
În contextul prezentei lucrări, o importanţă aparte o are
adoptarea, în 2006, a Legii cu privire la Cartea Roşie a
Republicii Moldova, care reglementează relaţiile în domeniul protecţiei, folosinţei şi restabilirii speciilor de
plante, fungi şi animale dispărute, critic periclitate, periclitate, vulnerabile, rare şi nedeterminate, în scopul prevenirii dispariţiei şi asigurării conservării fondului lor

The ensurance of a sustainable development and building of „the green economy” in the context of maintaining ecological balance and, implicitly, conserving biodiversity, represents a stringent objective of humanity on
which its survival depends.
The degradation of the environment, the exhaustion of
natural resources and the progressive decline of biologic
diversity and productivity have become one of the most
important problems at the global as well as at the regional and national levels.
The rational use and conservation of biodiversity are decisive in achieving the Millennium Development Goals
with respect to both aspects – the ensurance of environmental sustainability and the eradication of poverty.
These two major goals are specified in the Strategic plan
for conserving global biodiversity for 2011–2020 (including Aichi Biodiversity Targets), and in the National Environmental Strategy for 2014–2023 and in the
Strategy for biological diversity of the Republic of Moldova for 2015–2020. These documents stipulate most
urgent and concrete measures to stop biodiversity loss
and degradation through the sustainable use of biological resources, the reduction of human impacts on natural ecosystems and biodiversity components, the maintaining of natural habitats and the protection of rare and
endangered species.
The necessity of undertaking urgent and efficient action
on conservation, protection and restoration of ecosystems and particularly of the rare species of plants, fungi
and animals threatened by extinction, is also stipulated
in a series of international conventions and agreements
ratified by the Republic of Moldova, as well as in the national legislation and in particular: The Environmental
Protection Law (1993), The Law of the Animal Kingdom (1995), The Law of the Vegetal Kingdom (2007),
The Law of State-Protected Areas (1998) etc.
In the context of the present publication, a special importance is given to the adoption, in 2006, of the Law
on the Red Book of the Republic of Moldova, which regulates relationships in the area of the protection, the use
and restoration of the extinct, critically endangered, vulnerable, rare and unknown species of plants, fungi and
animals, in order to prevent their disappearance and to
5

genetic. Ea stabileşte atribuţiile autorităţilor publice de
toate nivelurile şi ale instituţiilor ştiinţifice în domeniu.
Această lege stipulează, în special, necesitatea evaluării
periodice a stării ecologice a speciilor floristice şi faunistice şi, respectiv, elaborarea noilor ediţii ale Cărţii Roşii a Republicii Moldova, care ar prezenta dinamica lor
– informație extrem de importantă pentru luarea deciziilor de conservare a speciilor şi protecţie a habitatelor
lor naturale.
Actuala ediţie a Cărţii Roşii a fost elaborată în corespundere cu prevederile legii şi în urma reevaluării stării
ecologice actuale a speciilor de plante, fungi şi animale, efectuate în ultimul timp de colaboratorii Grădinii
Botanice, ai Institutului de Zoologie, ai Institutului
de Ecologie şi Geografie ale Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, ai universităţilor şi ai altor centre ştiinţifice
din ţară.
Sperăm că această carte va contribui nu numai la o bună percepere a stării dramatice a unei părţi a biodiversităţii ţării noastre, ci şi la facilitarea elaborării măsurilor
concrete şi eficiente de conservare a speciilor de plante,
fungi şi animale incluse în ediţia de faţă, precum şi a formulării documentelor politice în domeniu.

Valeriu MUNTEANU,
Ministrul Mediului
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Acad. Gheorghe DUCA,
Preşedintele Academiei de
Ştiinţe a Moldovei

ensure the conservation of genetic resources. The document establishes the main responsibilities of public authorities at all levels, including those of the scientific institutions in this area. The law stipulates, in particular,
the necessity for periodic assessment of the flora and fauna status, and, respectively, the ellaboration of new editions of the Red Book which should present their dynamics – extremely important information for decision-making regarding their conservation as well as the
protection of their natural habitats.
The present edition of the Red Book was prepared as per
the stipulations of the law, after an extensive work on
the reassessment of the current ecologic condition of the
species of plants, fungi and animals which was recently
conducted by the specialists from the Botanical Garden,
Institute of Zoology and Institute of Ecology and Geography of the Academy of Science of Moldova, from universities and other scientific centers in the country.
We hope that this book will make its contribution not
only to a better understanding of the dramatic condition of a part of the biodiversity in our country, but it
will also facilitate designing concrete and efficient measures for further conservation of the species of plants,
fungi and animals specified here, as well as the formulating of new policy documents in this domain.

Valeriu MUNTEANU,
Acad. Gheorghe DUCA,
Minister of the Environ- President of the Academy
ment
of Sciences of Moldova

PREFAŢĂ

PREFACE

Actualmente, este recunoscut faptul că diversitatea biologică reprezintă o bogăție naturală care stă la baza
funcționării ecosistemelor, a asigurării serviciilor ecosistemice esențiale pentru bunăstarea umană şi contribuie la dezvoltarea economică a societății. În acest context,
problema conservării diversităţii biologice, fiind considerată una extrem de importantă pentru societatea contemporană, depăşeşte limitele intereselor ştiinţifice obişnuite şi se plasează în câmpul obiectivelor strategice, urgente şi prioritare ale activităţilor practice pentru toate
statele lumii şi instituţiile internaţionale.
Astfel, unul dintre obiectivele strategice de ocrotire şi
conservare a biodiversităţii, considerat şi ca instrument
indispensabil în realizarea scopurilor de atenuare a presiunii antropice asupra lumii vii, atât la nivel global, cât şi
la nivel regional şi naţional, este elaborarea Listelor speciilor de plante, fungi şi animale periclitate sau pe cale de
dispariție şi editarea Cărţii Roşii de către fiecare ţară în
parte, precum și pentru diferite regiuni sau continente.
Necesitatea menținerii și publicării periodice a acestor
Cărți Roșii a fost specificată și în Planul strategic pentru
conservarea biodiversităţii globale pentru anii 2011–
2020, aprobat la cea de-a 10-a Conferință a Părților la
Convenția ONU pentru Diversitatea Biologică (CDB).
Listele Roşii şi Cărţile Roşii servesc drept suport ştiinţific pentru elaborarea măsurilor concrete şi a regimului
de protecţie a speciilor de plante, fungi şi animale rare
și aflate pe calea dispariției. Totodată, ele constituie baza necesară pentru elaborarea actelor legislative şi normative, pentru responsabilizarea guvernelor și a tuturor
părților interesate în vederea realizării prevederilor convenţiilor naţionale şi internaţionale în domeniu, pentru
conștientizarea publicului larg și implicarea societăţii civile în rezolvarea problemelor de mediu, pentru educaţia
ecologică, contribuind astfel la promovarea principiilor
dezvoltării durabile şi ale economiei verzi.
Tendinţa diminuării rapide a numărului de specii spontane în plan global se menţine în trend ascendent (exponenţial). După cum afirmă scriitoarea americană Elisabeth Colbert în „A şasea dispariţie. O istorie nenaturală” (The Sixth Extinction: An Unnatural History) – carte
menționată în anul 2015 cu Premiul Pulitzer –, jumătate din toate speciile floristice şi faunistice de pe pământ

At the present it is a recognized fact that biological diversity represents a natural resource which constitutes
the basis of the ecosystems’ functioning , safeguarding
ecosystemic services, essential for human welfare and
contributing to the economic development of society.
In this context, the issue of biological diversity conservation, considered extremely important for contemporary society, surpasses the limits of the traditional scientific interests and takes its rightful place among the urgent and primary strategic objectives of practical activities of various international institutions and of all states
on the planet.
The strategic objective of protection and conservation of
biodiversity, considered an indispensable instrument for
reaching the goal of alleviating anthropic pressure on
the living world at the global, regional and national levels, requires preparing the Lists of rare and endangered
species of flora and fauna, and the publication of the Red
Book by every country, as well as preparing such books
for various regions and continents.
The necessity of periodical updating and publishing of
these Red Books is specified in The Strategic Plan for
global Biodiversity Conservation for 2011–2020, approved at the 10th conference of the Parties to the United Nations Convention for Biological Diversity (CBD).
The Red Lists and Red Books serve as a scientific support for designing concrete measures of the protection
regime of the rare and endangered plants, fungi and animals species. At the same time they constitute a necessary basis for formulating legal and other regulatory normative documents, for increasing awareness and responsibility of the governments and of all parties interested in
the implementation of the national decisions and international conventions in this domain, in order to increase
public awareness and the involvement of civil society in
the solving of environmental problems, thus contributing to environmental education and promoting principles of sustainable development and green economy.
The tendency toward rapid decline of the numbers of
spontaneous species at a global level is growing exponentially.
As the American writer Elisabeth Colbert affirms in The
Sixth Extinction: An Unnatural History – a book reward7

pot să dispară spre sfârşitul acestui secol, cauza principală fiind încălzirea globală, suprapopulaţia şi agricultura
modernă, fenomene ce contribuie atât la distrugerea florei și faunei în direct, cât și la degradarea habitatelor lor
naturale. Aceasta se confirmă și în Raportul „Viziunea
globală asupra diversității biologice” (Global Biodiversity
Outlook, 2010), în care sunt prezentate datele concrete
privind tendințele schimbării/modificării diversității biologice, ale impacturilor antropice și ale degradării continue a florei și faunei.
Fenomenul creşterii rapide a numărului de specii de
plante, fungi şi animale pe cale de dispariţie se atestă şi în
Republica Moldova. Astfel, dacă în prima ediţie a Cărţii
Roşii (1978) au fost incluse 26 de specii de plante superioare şi 29 de specii de animale vertebrate vulnerabile,
periclitate şi critic periclitate, iar în ediţia a II-a a Cărţii
Roşii (2001) sunt cuprinse deja 126 de specii de plante şi
116 specii de animale pe cale de dispariţie, atunci în ediţia de faţă a Cărţii Roşii sunt descrise 208 specii de plante şi fungi şi 219 specii de animale.
Creşterea spectaculoasă a numărului de specii aflate în
pericol de extincţie şi incluse în ediţia a III-a a Cărţii Roşii, faţă de ediţiile precedente, se explică prin mai mulţi
factori. În primul rând, pentru pregătirea acestei ediţii
au fost efectuate cercetări pe teren mult mai riguroase
şi mai sistematice de evaluare obiectivă a stării ecologice
reale a speciilor de plante, fungi şi animale. În al doilea
rând, trebuie să recunoaştem că măsurile şi activităţile de
protecţie a speciilor, precum și reconstrucţia ecologică a
habitatelor lor degradate, de cele mai multe ori, au fost
ineficiente sau au lipsit în totalitate. Trebuie de menţionat şi faptul că în prima ediţie a Cărţii Roşii au fost incluse numai plantele superioare şi animalele vertebrate,
adică la plante lipseau muşchii, lichenii, ferigile, algele,
lipsea regnul ciupercilor, iar la animale nu au fost incluse nevertebratele.
Criteriile de raritate a speciilor de plante, fungi şi animale incluse în prezenta ediţie a Cărţii Roşii au fost stabilite
în conformitate cu cele ale Listei Roşii a Uniunii Internaţionale a Conservării Naturii (Versiunea 3.1: IUCN,
2002) şi cu principiile de utilizare a criteriilor Listei Roşii a IUCN (Versiunea 3.0: IUCN, 2003). Ediția de faţă, ca și edițiile precedente ale Cărții Roșii a Republicii
Moldova, cuprinde speciile de plante, fungi și animale
din următoarele categorii de raritate: vulnerabile (VU),
periclitate (EN) și critic periclitate (CR). Gradul de raritate a fiecărei specii este indicat printr-un semn convenţional distinct.
Fiind vorba de un registru de specii floristice şi faunistice
foarte neomogen, dar şi ţinând cont că o listă sistematică
clasică nu e suficient de operaţională în acest caz, autorii
şi institutele de profil au luat decizia ca ordinea prezentării speciilor să fie următoarea: a) la plante şi fungi: filumurile sunt aranjate în ordine involutivă; în cadrul claselor familiile se prezintă în ordine alfabetică, iar în cadrul familiilor speciile se distribuie tot în ordine alfabetică; b) la animale: filumurile, clasele, ordinele şi familii8

ed in 2015 with the Pulitzer Prize –, half of the flora and
fauna species on Earth might disappear by the end of
this century, the main cause of this being global warming, overpopulation and modern agriculture, phenomena which directly contribute to the destruction of the
flora and fauna and to the degradation of their natural habitats. This is also confirmed in the report Global Biodiversity Outlook 2010, which presents actual data concerning the tendencies of biologic diversity status
changes, as well as of the changes produced by human
impacts, showing a continuous flora and fauna degradation.
The phenomenon of rapid increase of the numbers of
endangered flora and fauna species is also registered in
the Republic of Moldova. Thus, while the first edition
of the Red Book (1978) included 26 species of superior
plants and 29 species of vulnerable vertebrates, endangered and critically endangered species, the second edition of the Red Book (2001) comprised 126 species of
plants and 116 species of animals, and the present edition of the Red Book includes already 208 species of
plants and fungi, and 219 species of animals.
The spectacular increase of the number of endangered
species included in the third edition of the Red Book
can be explained by the following. First of all, the processing of the information in this edition is based on
much more rigorous and systematic field investigations,
which resulted in an assessment of the real ecologic condition of the species of plants and animals. Secondly, we
should recognize that measures undertaken up to now
to protect flora and fauna species or to rehabilitate their
degraded habitats have been inefficient, or totally absent. We must also mention that the first edition of the
Red Book included only superior plants and vertebrates,
leaving out the moss, lichens, fern, algae species as well
as the mushroom reign, whereas the section devoted to
the animal species have left out the invertebrates.
The rarity criteria of the species of plants, fungi and animals included in the present edition of the Red Book
have been formulated in conformity with those in the
Red List of the International Union of Nature Conservation (Version 3.1: IUCN , 2002) and with the principles of application of these criteria in the Red List of
UICN (Version 3.0: IUCN , 2003). The present edition,
like the older editions of The Red Book of the Republic of
Moldova, contains the species of plants, fungi and animals corresponding to the following rarity criteria: vulnerable (VU), endangered (EN), critically endangered
(CR). The degree of rarity of each species is indicated by
a distinct conventional sign.
Considering the fact that the flora and fauna species register is very diversified, and a classical systematic list is
insufficiently operational, the authors and the involved
institutions have decided that the order in which the
species will be presented should be the following:
a) for the plants: the phylums are arranged in an involutive order; they are presented alphabetically within the

le se prezintă în ordine involutivă, iar în cadrul familiilor
speciile sunt dispuse în ordine alfabetică.
Denumirea ştiinţifică în limba latină a fiecărei specii este dublată – acolo unde există – de denumirea populară în limba română. Fiecare specie este descrisă conform
unui algoritm unic: Statutul (gradul de periclitare), Răspândirea, Habitatul, Aspectul cantitativ, Factorii limitativi, Particularităţile biologice şi ecologice, Cultivarea/
Reproducerea în captivitate, Starea de protecţie, Măsurile de protecţie, Surse de informaţie. Este prezentată fotografia speciei şi indicată localizarea pe hartă a zonelor
unde a fost consemnată existenţa acesteia.
În conformitate cu algoritmul sus-menţionat al descrierii speciilor, în prezenta ediţie a Cărţii Roşii, la compartimentul Plante şi fungi, dintre cele 208 specii, 150
sunt angiosperme, 1 – gimnosperme, 14 – pteridofite,
7 – briofite, 8 – alge, 14 – basidiomycote, 14 – ascomycote, adică cu 88 de specii mai mult decât în ediţia a II-a a
Cărţii Roşii, iar la compartimentul Animale, dintre cele 219 specii, 30 sunt mamifere, 62 – păsări, 9 – reptile,
9 – amfibieni, 23 – peşti, 1 – ciclostomate, 80 – insecte, 1 – colembole, 1 – crustacee, 3 – bivalve, ceea ce înseamnă că există cu 103 specii mai mult decât în ediţia a
II-a a Cărţii Roşii.
La sfârşitul volumului, pentru o orientare operativă a cititorului, a fost plasat un indice alfabetic al speciilor în
limba latină şi unul cu denumirile în limba română. Ca
şi în ediţia anterioară, toate textele ce descriu speciile
sunt prezentate, inclusiv, în versiunea engleză.

family classes, while the species are distributed alphabetically within the family species;
b) for the animals: the phylums, classes, orders and families are presented involutedly, while within the families
the species are arranged in an alphabetical order.
The scientific denomination of each species in Latin is
doubled – where it exists – by the popular denomination
in the Romanian language. Each species is described according to a unique algorithm: the Status (the degree in
which the species are endangered), the Spreading, the
Habitat, the Quantitative Aspect, the Limitative Elements, the Biologic and Ecologic Peculiarities, the Cultivation/ Growth in Captivity, the Protection Status, the
Protection Measures, the Information Sources. A photograph of the species is included, and the location where
the population of the species was spotted is indicated on
the map.
According to the species description algorithm mentioned above, the present edition of the Red Book includes 208 Plant species, of which 150 are angiosperms,
1 – gymnosperms, 14 – pteridophytes, 7 – bryophytes,
8 – algae, 14 – basidiomycots, 14 – ascomycots, which
constitutes 88 species more than in the second edition of
the Red Book. The Book also includes 219 Animal species, among which 30 are mammals, 62 – birds, 9 – reptilian, 9 – amphibian, 23 – fish, 1 – cyclostomatous, 80
– insects, 1 – colemboles, 1 – crustaceans, 3 – bivales,
103 species more than in the second edition.
For facilitating the reading at the end of the Book, we
have included an alphabetic index of the species in Latin with the denominations in Romanian. As in the previous edition, all texts describing the species include a
presentation in English.

Acad. Ion TODERAŞ,
Directorul Institutului de Zoologie

Acad. Ion TODERAŞ,
Manager of the Institute of Zoology

Dr. Alexandru TELEUŢĂ,
Directorul Grădinii Botanice (Institut)

Dr. Alexandru TELEUŢĂ,
Manager of the Botanical Garden (Institute)

M. coresp. Ion DEDIU,
Director onorific al Institutului de Ecologie şi
Geografie

M. coresp. Ion DEDIU,
Honorary Manager of the Institute of Ecology and
Geography

9

SEMNE CONVENŢIONALE

Specie vulnerabilă
Vulnerable species
Specie periclitată
Endangered species
Specie critic periclitată
Critically endangered species

CONVENTIONAL SIGNS

Arealul contemporan şi limitele lui
Present area and its limits

Arealul contemporan al peştilor de râu
Present area of river fishes
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în zbor
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that penetrated in flight
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MAMIFERE

MAMMALS

Ordinul INSECTIVORA
Familia Soricidae
Crocidura leucodon (Herm., 1780) – Chiţcan-de-câmp
Neomys anomalus (Cabr., 1907) – Chiţcan-de-mlaştină (chiţcan-micde-apă)
Neomys fodiens (Penn., 1771) – Chiţcan-de-apă

Ordinul CHIROPTERA
Familia Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum (Schr., 1774) – Liliac-mare-cu-potcoavă
Rhinolophus hipposideros (Bech., 1800) – Liliac-mic-cu-potcoavă

Familia Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schr., 1774) – Liliac-cârn
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) – Liliac-cu-urechi-mari
Myotis blythii (Tom., 1857) – Liliac comun mic (liliac-mic-cu-urechiascuţite)
Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Liliac-de-iaz
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) – Liliac-de-apă
Myotis myotis (Bork., 1797) – Liliac comun
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) – Liliac-cu-mustăţi
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) – Liliacul-lui-Natterer
Nyctalus lasiopterus (Schr., 1780) – Liliac-mare-de-amurg
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) – Liliacul-lui-Kuhl
Pipistrellus nathusii (Keys. et Blas., 1839) – Liliacul-lui-Nathusius
Plecotus auritus (L., 1758) – Liliac-urecheat-brun
Plecotus austriacus (Fisch., 1829) – Liliac-urecheat-cenuşiu
Vespertilio murinus (L., 1758) – Liliac-bicolor

Ordinul RODENTIA
Familia Sciuridae
Spermophilus citellus (L., 1766) – Popândău comun
Spermophilus suslicus (Guld., 1770) – Popândău-cu-pete

Familia Gliridae
Myoxus glis (L., 1766) – Pârş comun

Familia Cricetidae
Cricetus cricetus (L., 1758) – Hârciog

Familia Muridae
Mycromys minutus (Pall., 1771) – Şoarece-pitic

Ordinul CARNIVORA
Familia Felidae
Felis silvestris (Schr., 1777) – Pisică sălbatică

Familia Mustelidae
Lutra lutra (L., 1758) – Vidră
Martes martes (L., 1758) – Jder-de-pădure
Mustela erminea (L., 1758) – Hermelină
Mustela eversmannii (Less., 1827) – Dihor-de-stepă
Mustela lutreola (L., 1761) – Nurcă-europeană
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Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
CHIȚCAN-DE-CÂMP
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Foto: © 123RF.com Rudmer Zwerver

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Insectivora
Familia Soricidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte pe cea mai mare par
te a teritoriului. (2, 3) Peste hotare
le ţării este răspândită în Europa de
Vest, cu excepția Marii Britanii și a
Spaniei, din Europa de Est până în
Asia Mică.
HABITATUL. Biotopii de tip deschis
cu vegetație ierboasă abundentă sau
cu cea lemnoasă rară; luncile; ma
lurile apelor; pădurile rare; terenu
rile defrişate cu trunchiuri doborâ
te; luminișurile, lăstărișurile, liziere
le. Poate fi întâlnită în agrocenoze și
în localităţi. (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie puțin
numeroasă (1), cu densitatea de pâ

nă la 4 ind./ha. În habitatele optime
atinge 10-12 ind./ha. (2, 3)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor; pășunatul; amenajările sil
vice; poluarea.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Animal solitar, nocturn, ac
tiv pe tot parcursul anului. Își con
struiește cuibul cu o singură intra
re printre rădăcinile copacilor sau în
frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe
an în perioada martie–septembrie;
femela naște 5-8 pui. Consumă ne
vertebrate, uneori și rozătoare mici.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Re
zistă bine în captivitate. În condiții
favorabile atinge vârsta de 3 ani. Es
te utilizată în experiențe de labora
tor, în special etologice.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenției de la Berna, 1979; Anexa IV a Directivei Habitate; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor naturale ale speciei; limi
tarea pășunatului și a cositului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found almost everywhere.
(2, 3) Abroad is found in Western Eu
rope, except for Great Britain and Spain,
in Eastern Europe up to Asia Minor.
HABITAT. Open biotopes with abundant
herbaceous or wooden vegetation; mead
ows, riversides; rare woods; deforested
land with tree stumps; clearings, scrub
lands, wood edges. It may also be found
in agrocoenoses and localities. (2, 3).
QUANTITATIVE ASPECT. The species is not
very numerous (1), with a density of up
to 4 ind./ha. In optimal habitats it reach
es 10-12 ind./ha. (2, 3)

LIMITATION FACTORS. Habitat destruction; grazing; wood management plan
ning; pollution.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A solitary animal, nocturnal, ac
tive throughout the year. Builds burrows
with a single entry through the tree roots
or foliage. Breeds 2-3 times per year dur
ing March to September, the female gives
birth to 5-8 offsprings. Feeds on inverte
brates and sometimes on small rodents.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It survives
well in captive environment. Under fa
vorable conditions reaches 3 years of
lifetime. It is used in laboratory experi
ments, in particular ethological.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive; The Red
Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection of the
natural habitats of the species; limitation
of grazing and mowing.

Surse de informaţie
1. Лозан, 1975; 2. Nistreanu, 2011; 3. Nistreanu et al., 2011.

V. Nistreanu

Information sources:
1. Лозан, 1975; 2. Nistreanu, 2011; 3. Nistreanu et al., 2011.

V. Nistreanu

Neomys anomalus (Cabrera, 1907)
CHIȚCAN-DE-MLAȘTINĂ (CHIȚCAN-MIC-DE-APĂ)
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în păduri și în luncile
râurilor. (3) Peste hotarele ei este răs
pândită în Europa de Vest cu limita
nordică în sudul Germaniei și limi
ta sudică în Grecia, iar în est ajunge
până în Ucraina și vestul Asiei Mici.
HABITATUL. Habitatele înmlăștinite;
malurile bazinelor acvatice cu vege
tație hidrofilă; luncile umede cu ve
getație de subarboret; văile umede
din păduri. (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie comu
nă în trecut (1); în prezent există câ
teva populații în luncile râurilor cu
efectiv redus, având tendințe de di
minuare. (2, 3)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor acvatice; poluarea solului;
defrișările; amenajările silvice; pășu
natul.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este un animal solitar, ac
tiv ziua și noaptea pe parcursul anu
lui. Vizuinile sunt dispuse în malu
rile bazinelor acvatice cu intrare mai
sus de nivelul apei sau sub grămezi
le de vreascuri, în locurile cu sol afâ
nat și umed. (1) Are două perioa
de de reproducere; femela naște 4-7
pui. Hrana și-o dobândește în apă
și pe uscat, care constă din neverte
brate acvatice și terestre, mormoloci,
broaște mici, peștișori.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poate
rezista în captivitate, însă nu pentru
mult timp.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Anexa III a Convenției de la Ber
na, 1979; Anexa IV a Directivei Ha
bitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor acvatice; conservarea ha
bitatelor naturale; interzicerea ame
najărilor silvice.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the woods and on
the riversides. (3) Abroad it is found in
Western Europe with the northern limit
in southern Germany and southern limit
in Greece, in the east reaches of Ukraine
and the western Asia Minor.
HABITAT. Swampy habitats; banks of wa
ter basins containing hydrophilic vege
tation; damp meadows with low bushes
vegetation; damp forest valleys. (2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. It used to be a common species (1); currently it has sever
al populations, mainly inhabiting riv
ersides, with a few specimens and a de
creasing tendency. (2, 3)

LIMITATION FACTORS. Degradation of wa
ter habitats; soil pollution; deforesta
tions; forest management; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is a solitary animal, active both
during the day and the night throughout
the year. Burrows are arranged along wa
ter banks with the entrance above the wa
ter level, under the piles of brushwood, in
places with loose moist soil. (1) It has two
breeding periods, the female gives birth
to 4-7 offsprings. It acquires the feed
both in water and on land, which con
sists of water and terrestrial invertebrates,
tadpoles, frogs, small fish.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Survives in
captivity, but not for long.

PROTECTION STATUS. Included in: the Annex III of the Berne Convention, 1979;
the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of wa
ter habitats; conservation of natural habi
tats; prohibition of forestry activities.

ANIMALE

Foto: © Lubomir Hlasek

Mamifere

Ordinul Insectivora
Familia Soricidae

Surse de informaţie
1. Лозан, 1975; 2. Nistreanu et al., 2010;
3. Nistreanu, 2011.

V. Nistreanu

Information sources
1. Лозан, 1975; 2. Nistreanu et al., 2010;
3. Nistreanu, 2011.

V. Nistreanu
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Neomys fodiens (Pennant, 1771)
CHIȚCAN-DE-APĂ
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Foto: © 123RF.com: Rudmer Zwerver

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Insectivora
Familia Soricidae
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STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este o specie foarte rară, semnala
tă în secolul trecut în zonele centra
lă și de nord. (1, 2) Peste hotarele ţă
rii se întâlneşte în majoritatea țări
lor europene până la Marea Ohotsk
și insula Sahalin. Limita sudică trece
prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
HABITATUL. Biotopii umezi; malurile
apelor cu ierburi înalte; lăstărișurile
din luncile apelor curgătoare; cursu
rile de apă din păduri; sectoarele de
pădure inundabile. (1, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Are un efectiv
foarte redus cu tendințe de diminu

are. Prezintă, probabil, 1-2 populații
mici și izolate.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea și
poluarea habitatelor acvatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Animal solitar, activ ziua și
noaptea pe tot parcursul anului. Es
te un înotător excelent. Culcușurile
le face din frunze, ierburi, mușchi,
situate în scorburile trunchiurilor de
pe malurile apelor la cel mult jumă
tate de metru de la sol sau în galerii
subterane situate deasupra nivelului
apei. Perioada de reproducere du
rează din aprilie până în septembrie,
femela naște 5-7 pui. Hrana con
stă din nevertebrate de apă dulce și
vertebrate mărunte – pești, tritoni,
mormoloci, broaște, rozătoare mici.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poate
rezista în captivitate, însă nu pentru
mult timp.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Anexa III a Convenției de la Ber
na, 1979; Anexa IV a Directivei Ha
bitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Protecția
habitatelor acvatice.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is a very rare species, which was first
reported during the last century in the
center and in the north. (1, 2) Abroad it
is found in most European countries un
til the Okhotsk Sea and Sakhalin Island.
The southern boundary passes through
the northern Caucasus, Kazakhstan and
south-west China.
HABITAT. Wet biotopes; banks of waters
with tall vegetation; scrublands on riv
erbanks; forest streams; floodplain forest
sectors. (1, 3)

QUANTITATIVE ASPECT. It has a very low
number with decreasing trends. There
are probably 1-2 small and isolated populations.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
pollution of water habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A rather solitary animal, active
during the day and the night throughout
the year. An excellent swimmer. Builds
shelters out of leaves, herbs, mosses and
places them in the hollows of the stubs
on the water banks at a depth of no more
than half a meter on the ground or in un
derground galleries above the water lev
el. The breeding period lasts from April
to September, the female gives birth to

5-7 offsprings. The feed consists of fresh
water invertebrates and small vertebrates
– fish, newts, tadpoles, frogs, small ro
dents.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It may sur
vive in captivity, but not for long.
PROTECTION STATUS. Included in: the Annex III of the Berne Convention, 1979;
the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of wa
ter habitats.

Surse de informaţie
1. Аверин et al., 1979; 2. Зубков, 1981;
3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Аверин et al., 1979; 2. Зубков, 1981,
3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
LILIAC-MARE-CU-POTCOAVĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost semnalată prezenţa în apro
pierea s. Cosăuţi (Soroca) şi s. Bâ
cioc (Anenii Noi). (1, 2, 3) Peste ho
tarele ţării este răspândită din nor
dul Africii și Portugalia, Europa de
Sud-Vest și Centrală până în sud-es
tul Chinei și Japonia.
HABITATUL. Este o specie de peșteră.
Vara se adăpostește uneori în podu
rile caselor şi în cavitățile subterane,
unde hibernează iarna. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul spe
ciei s-a redus simțitor în ultimii 100
de ani; în unele țări se înregistrează
o creștere ușoară. (4) În Republica

Moldova efectivul speciei a fost es
timat la cca 20 de exemplare. (2, 3)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea
ecosistemelor silvice de luncă; im
pactul turismului în habitatele de re
fugiu; utilizarea pesticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Se împerechează toamna; fe
mela naște 1 pui pe la mijlocul lui
iulie. Hibernarea durează de la înce
putul lui noiembrie până în martie.
Vânează în apropierea adăposturilor,
la înălțimi mici. Se hrănește cu in
secte de dimensiuni mari.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a

Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea
Roșie a Europei; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Monitori
zarea stării populațiilor; protejarea
habitatelor de hibernare și reprodu
cere; reducerea exploatării forestie
re; evitarea folosirii insecticidelor și
pesticidelor.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it has been recorded near the Cosauti
village (Soroca) and Bacioc village (Anenii
Noi). (1, 2, 3) Abroad it is spread from
north Africa and Portugal, South-West
and Central Europe to south-eastern
China and Japan.
HABITAT. The preferred habitats are the
caves. In summer it sometimes shelters
in house attics and underground cavities,
where it hibernates in winter. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species have significantly declined
in the last 100 years; in some countries
there is a slight increase in population.

(4) In the Republic of Moldova, the num
ber of the species was estimated at about
20 specimens. (2, 3)
LIMITATION FACTORS. Degradation of
floodplain forest ecosystems; impact of
tourism on sheltering habitats; use of pes
ticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It mates in autumn; the female
gives birth to a single offspring in mid-Ju
ly. Hibernation lasts from early Novem
ber to March. Hunts nearby shelters, at
small heights. Feeds on large insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of the Berne Convention, 1979; the
Annex II of the Bonn Convention, 1979;
the Annex II of the Habitats Directive;
The Red Book of Europe; The Red Book of
the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Surveillance of
the populations’ status; protection of
wintering and breeding habitats; reduc
tion of forest exploitation; no use of in
secticides and pesticides.

ANIMALE

Foto: © A. Vlaschenko

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Rhinolophidae

Surse de informație
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Vasiliev,
Corcimaru, 1995; 3. Васильев, Андреев,
1998; 4. Decu et al., 2003.

A. Savin, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Vasiliev,
Corcimaru, 1995; 3. Васильев, Андреев,
1998; 4. Decu et al., 2003.

A. Savin, S. Andreev
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Rhinolophus hipposideros (Bechshtein, 1800)
LILIAC-MIC-CU-POTCOAVĂ
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Foto: © V. Nistreanu

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Rhinolophidae
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în lunca Nistrului. (1,
2, 3, 4) Peste hotarele ţării arealul
speciei acoperă Irlanda, Anglia, Eu
ropa Centrală, ajungând până în
Turkestan, cu limita nordică în Po
lonia și Ucraina; la sud este răspân
dită până în Africa de Nord.
HABITATUL. Populează pădurile; vâ
nează deasupra pajiștilor, a perdele
lor forestiere, a terenurilor agricole,
în apropierea localităților, de-a lun
gul autostrăzilor. Hibernează în di
verse tipuri de cavități subterane. (1,
2, 3, 4)

ASPECTUL CANTITATIV. Are un efectiv
nu prea mare, care se menține la un
nivel relativ stabil.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor de iernare; nimicirea direc
tă de către om; utilizarea pesticide
lor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o specie colonială, în
să nu formează colonii mari. Împe
recherea are loc toamna; la sfârșitul
lunii aprilie și în mai femelele nasc
1, mai rar 2 pui. Hibernarea durea
ză din octombrie–noiembrie până
la începutul lui aprilie. Iese la vână
toare după apusul soarelui, zboară la
înălțimi mici, vânează insecte de ta
lie mică.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poate
rezista în captivitate, însă nu pentru
mult timp.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare și de vară;
conservarea habitatelor naturale fo
restiere; interzicerea utilizării pesti
cidelor.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found on the riversides of
Nistru. (1, 2, 3, 4) Abroad it is spread
from Ireland, England and Central Eu
rope to Turkestan with the northern lim
it in Poland and Ukraine. In the south
reaches North Africa.
HABITAT. It inhabits forests; it hunts above
meadows, forest belts, farmland, near
by localities and along highways. Hiber
nates in various types of underground
cavities. (1, 2, 3, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
the population is not high and it main
tains at a relatively stable level.

LIMITATION FACTORS. Destruction of win
tering habitats; direct destruction by hu
mans; use of pesticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A colonial species, but does not
form large colonies. Mating takes place
in autumn, the female gives birth to 1,
rarely to 2 offsprings in late April and
May. Hibernation lasts from October–
November to early April. It hunts after
sunset flying at low altitudes and hunt
ing small insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Survives in
captivity, but not for long.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II

of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of hi
bernation and summer habitats; conser
vation of natural forest habitats; prohibi
tion of the use of pesticides.

Surse de informaţie
1. Васильев, Андреев, 1998; 2. Andreev,
Bondarenco, 2006; 3. Аверин et al., 1979;
4. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Васильев, Андреев, 1998; 2. Andreev,
Bondarenco, 2006; 3. Аверин et al., 1979;
4. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova a fost semnalată în grotele
Saharnei. (1, 3) Peste hotarele ţării
este răspândită în cea mai mare parte
a Europei, în Caucaz, parțial în nor
dul Africii.
HABITATUL. Populează diferite teri
torii, de la zonele aride până la cele
temperate, fiind legată de suprafeţe
le împădurite. Vara se adăpostește în
scorburi și în construcțiile umane.
Hibernează în cavități subterane. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară pe
întreg arealul. Efectivul se estimează
la doar câteva zeci de exemplare. (1,
3)

FACTORII LIMITATIVI. Dispariția pă
durilor mature cu arbori bătrâni;
deranjarea habitatelor de hibernare;
utilizarea irațională a insecticidelor
și pesticidelor; poluarea apelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Vara formează colonii puţin
numeroase de reproducere; hiber
nează în grupuri mici, uneori în co
lonii de peste 300 de indivizi. Împe
recherea are loc toamna târziu și iar
na. La începutul verii femela naște
1 pui. Iese la vânătoare devreme și
vânează pe parcursul întregii nopți
deasupra coroanei copacilor, în lizi
ere sau la suprafața apei. Se hrănește
cu insecte mici.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea
Roșie a Europei; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Încetarea
utilizării pesticidelor în păduri; evi
tarea defrișărilor rase; interzicerea
tăierii copacilor bătrâni.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it was identified in the caves of Sahar
na. (1, 3) Abroad it is spread throughout
most of Europe, in the Caucasus and par
tially in north Africa.
HABITAT. It inhabits different territories,
from arid to temperate zones, being de
pendent on the forested areas. During
summer time it shelters in hollows and
anthropogenic constructions. Hiber
nates in underground cavities. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. Rare species
throughout the area. The number is es
timated at few dozen individuals. (1, 3)

LIMITATION FACTORS. The disappearance
of mature woods with old trees; distur
bance of hibernation roosts; unreasona
ble use of insecticides and pesticides; wa
ter pollution.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. During summer it groups in
small breeding colonies; hibernates in
small groups, sometimes in colonies of
more than 300 specimens. Mating oc
curs in late autumn and winter. In early
summer the female gives birth to a single
offspring. Starts hunting early and con
tinues all night above the trees canopy,
at forest edges or water surface. Feeds on
small insects.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive; The
Red Book of Europe; The Red Book of the
Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Prohibition on
the use of pesticides in the woods; avoid
ance of total deforestation; prohibition of
the cutting of old trees.

Surse de informație
1. Васильев, Андреев, 1998; 2. Andreev,
Bondarenco, 2006; 3. Munteanu et al.,
2013.

A. Savin, S. Andreev

Information sources.
1. Васильев, Андреев, 1998; 2. Andreev,
Bondarenco, 2006; 3. Munteanu et al., 2013.

A. Savin, S. Andreev
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Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
LILIAC-CU-URECHI-MARI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost semnalată în luncile r. Ichel
și Răut. (1, 2, 4) Peste hotarele ţă
rii poate fi întâlnită în Europa de la
nordul Angliei și din Spania până în
Caucaz.
HABITATUL. Populează pădurile de
foioase. Se adăpostește în scorburi
le și sub scoarța copacilor, uneori în
cavitățile subterane sau construcții.
Iernează în cavitățile subterane și în
scorburile copacilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie pericli
tată pe întreg arealul. În Republi
ca Moldova sunt estimați circa 2030 de indivizi dispersați în grupuri
mici. (2, 3)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ecosistemelor silvice; extragerea copa
cilor scorburoși; utilizarea excesivă
a pesticidelor; turismul neorganizat.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Reproducerea are loc vara în
colonii de maternitate de circa 10-30
de femele. De obicei, se naște un sin
gur pui prin iunie. Din octombrie
până în martie–aprilie hibernează.
Iese la vânătoare seara târziu. Are un
zbor încet, planând la înălțimi mici
deasupra vegetației sau manevrând
domol printre coroanele copacilor.
Prinde insectele din zbor sau le co
lectează de pe substrat.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea
Roșie a Europei; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Evitarea de
frișărilor rase; oprirea utilizării pesti
cidelor în păduri.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it was found on the riversides of the
Ikel and Raut. (1, 2, 4) Abroad it can be
found in Europe from northern England
and Spain to the Caucasus.
HABITAT. It inhabits deciduous woods.
Shelters in the hollows and under the
bark of trees, sometimes in underground
cavities or sites. Winters in underground
cavities and in tree hollows.
QUANTITATIVE ASPECT. Endangered spe
cies throughout the whole habitat. In the
country, it is estimated to 20-30 speci
mens dispersed in small groups. (2, 3)

LIMITATION FACTORS. Degradation of for
est ecosystems; extraction of trees with
hollows; excessive use of pesticides; dis
organized tourism.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Breeding occurs in summer in
maternity colonies of about 10-30 fe
males. Usually a single pup is born
in June. Hibernates from October to
March–April. Starts hunting late in
the evening. It has a slow flight, hover
ing at low altitudes over vegetation or
maneuvering slowly over the tree canopy.
Catches insects while flying or collects
them from the substratum.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive; The
Red Book of Europe; The Red Book of the
Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Avoidance of to
tal deforestation; prohibition of the use
of pesticides in the woods.

Surse de informație
1. Andreev et al., 1996; 2. Andreev, Bondarenco, 2006; 3. Munteanu, Lozanu, 2004;
4. Nistreanu et al., 2013.

A. Savin, S. Andreev

Information sources
1. Andreev et al., 1996; 2. Andreev, Bonda
renco, 2006; 3. Munteanu, Lozanu, 2004;
4. Nistreanu et al., 2013.

A. Savin, S. Andreev

Myotis blythii (Tomes, 1857)
LILIAC COMUN MIC (LILIAC-MIC-CU-URECHI-ASCUȚITE)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
se întâlnește în centru și la nord. (4)
Peste hotarele ei este răspândită în
zona mediteraneeană a Europei,
ajungând până în China, la sud –
până în nord-vestul Africii, Israel și
Asia Mică. (1)
HABITATUL. Populează zonele ari
de, dar și cele împădurite, unde se
adăpostește în peșteri și alte cavități
subterane. Se întâlnește în apropie
rea pădurilor, preferând spațiile des
chise, pajiștile, luncile. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară cu
efectiv în descreștere.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor; nimicirea directă; utiliza
rea pesticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Formează colonii mari de
câteva mii de indivizi. Masculii stau
împreună cu femelele; în timpul
creșterii puilor se separă. Împereche
rea are loc toamna și iarna. Fecun
darea se produce primăvara; feme
la naște de obicei 1 pui. Hibernea
ză în peșteri și în alte cavități subte
rane din octombrie–noiembrie până
la mijlocul primăverii. Iese la vână
toare seara târziu. Zboară încet, dar
iscusit la înălțimi mici, unde prinde
insecte de talie mică sau le colectea
ză ocazional de pe substrat. (1, 2, 3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexele II și IV ale Directivei Habitate;
Cartea Roșie a Europei.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocroti
rea habitatelor de hibernare; pro
tejarea coloniilor de vară; păstrarea
pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the center and
north. (4) Abroad it is spread in the Mediterranean area of Europe to China, to the
south – to the north-west Africa, Israel
and Asia Minor. (1)
HABITAT. Arid and forested areas where it
shelters in caves and other underground
cavities. It can be found in nearby woods,
prefers open spaces, grasslands, mead
ows. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Rare species with
decreasing population.
LIMITATION FACTORS. Habitat destruction; direct destruction; use of pesticides.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It forms large colonies consist
ing of a few thousand specimens. Males
stay with the females, for the period of
growth of newborns they separate. Mat
ing occurs in autumn and winter. Fecun
dation occurs in spring; usually the fe
male gives birth to a single offspring. Hi
bernates in caves and other underground
cavities during October–November to
mid spring. Starts hunting late in the
evening. Flies slowly but skillfully at low
altitudes, where it catches small insects
or occasionally collects them on the sub
stratum. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annexes II and IV of the Habitats Direc
tive; The Red Book of Europe.
PROTECTION MEASURES. Protection of hi
bernation habitats; protection of summer
colonies; preservation of grasslands and
steppe sectors.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Лозaн, 1969; 4. Munteanu
et al., 2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Лозан, 1969; 4. Munteanu et
al., 2013.

V. Nistreanu
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Myotis dasycneme (Boie, 1825)
LILIAC-DE-IAZ
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STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește în luncile râurilor. (3)
Peste hotarele ţării este răspândită în
nordul și centrul Europei, iar spre
est – până la fl. Enisei în Siberia.
HABITATUL. Populează zonele de șes
cu ape stătătoare și lin curgătoare,
sectoarele inundabile din luncile râ
urilor. Vara se adăpostește în scorbu
rile copacilor, în podurile caselor, nu
mai departe de 2–3 km de apă, iarna
– în cavități subterane. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Este una din
tre cele mai rare specii din Europa.
În republică are un efectiv scăzut, se
întâlnește foarte rar. (1, 3, 4)

FACTORII LIMITATIVI. Poluarea habi
tatelor acvatice; distrugerea celor de
hibernare; deranjul în timpul peri
oadei de reproducere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Formează colonii de ma
ternitate din câteva zeci de femele.
Împerecherea are loc toamna; fecun
darea se produce primăvara; în mai–
iunie femela naște 1 pui. Hibernea
ză din noiembrie până în martie. Vâ
nătoarea începe seara târziu până pe
la miezul nopții și în zori. Vânează
insecte deasupra bazinelor acvatice.
În funcţie de suprafața oglinzii apei,
zborul este liniar sau circular. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea
Roșie a Europei; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
coloniilor de vară.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found on the riversides. (3)
Abroad it is spread in Northern and Cen
tral Europe and to the East – to Yenisei
river in Siberia.
HABITAT. It inhabits the lowland areas with
still standing and gently flowing waters,
riversides sectors. In summer it shelters in
the hollows of trees, houses attics, no more
than 2–3 km away from water, and dur
ing winter – in underground cavities. (1,
2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. It is one of the rarest species in Europe. In the country the

population numbers are small, it is rare
ly met. (1, 3, 4)
LIMITATION FACTORS. Pollution of water
habitats; destruction of hibernation habi
tats; disturbance during breeding period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. They form maternity colonies
consisting of several dozens of females.
Mating occurs in autumn; fecundation
occurs in spring; the female gives birth
to a single offspring in May–June. Hiber
nates from November to March. Starts
hunting late in the evening until mid
night and at dawn. Hunts insects over
water basins. Depending on the water
surface, the flight is linear or circular. (1,
2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive; The
Red Book of Europe; The Red Book of the
Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection of
hibernation habitats; protection of sum
mer colonies.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu et al., 2013; 4. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu et al., 2013; 4. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește aproape pretutin
deni unde există bazine acvatice și
păduri. (1, 2) Peste hotarele ţării es
te răspândită în toată Europa, Asia,
în sudul Siberiei, pe insula Sahalin,
în Japonia, Coreea, în părţile de est
şi de sud ale Chinei.
HABITATUL. Populează zonele împă
durite inundabile din luncile râuri
lor. Vara se adăpostește în scorburi
le copacilor, pe sub scoarță, în fisu
rile din stânci, în clădirile părăsite;
iernează în cavitățile subterane. (1,
2, 3)

ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
întâlnită destul de frecvent, cu ten
dințe relativ stabile ale efectivului.
FACTORII LIMITATIVI. Agricultura in
tensivă; gestionările iraționale ale
bazinelor acvatice; degradarea eco
sistemelor acvatice; perturbarea în
timpul hibernării.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o specie colonială. Îm
perecherea are loc toamna și iarna;
fecundarea se produce primăvara de
vreme; la începutul verii femela naș
te 1 pui. Hibernează din noiembrie
până la sfârșitul lui februarie. Vână
toarea începe odată cu apusul soare
lui, aproape de suprafața apei; poa
te ajunge până la 10 km distanță de

adăpost. În timpul unei nopți poate
consuma până la 500 de insecte.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
coloniilor de vară şi a ecosistemelor
acvatice.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it may be seen almost every
where around water basins and woods. (1,
2) Abroad it is spread throughout Eu
rope, Asia, southern Siberia, Sakhalin,
Japan, Korea and in the east and south
of China.
HABITAT. It inhabits flooded forested areas
around riversides. During summer, shel
ters in trees hollows or under bark, crev
ices of rocks, abandoned buildings, it
winters in underground cavities. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. A commonly en
countered species with relatively stable
population trends.

LIMITATION FACTORS. Intensive agricul
ture; irrational management of water ba
sins; degradation of water ecosystems;
disturbance during hibernation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A colonial species. Mating takes
place in autumn and winter. Fecunda
tion occurs in early spring; at the begin
ning of summer the female gives birth to
a single offspring. Hibernates from No
vember to late February. The hunt begins
with at sunset near the water surface, it
may up to 10 km away from the shelter.
During one night go may consume up to
500 insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of
hibernation habitats; protection of sum
mer colonies and water ecosystems.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Munteanu, Lozanu, 2004; 3. Nistreanu et al.,
2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Muntea
nu, Lozanu, 2004; 3. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
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STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală
în preajma or. Cricova (mun. Chi
şinău), s. Mileştii Mici (Ialoveni),
s. Brăneşti (Orhei). (3) Peste hota
rele ţării arealul cuprinde vestul Eu
ropei, fiind răspândită din Anglia
până în sud-vestul Ucrainei. Spre
sud ajunge în Africa de Nord.
HABITATUL. Preferă zonele împăduri
te, ocupând spațiile deschise, cu ve
getație nu prea înaltă. Vara se adă
postește în locurile largi și calde; ier
nează în adăposturile subterane, în
construcțiile din piatră. (1, 2, 3)

ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
rară și cu tendințe de descreștere a
efectivului.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor stâncoase; defrișările; de
ranjul din partea populației; pertur
barea procesului de hibernare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Primăvara formează colonii
de maternitate din câteva mii de fe
mele. Împerecherea are loc la sfârși
tul verii; fecundarea se produce pri
măvara; femela naște de obicei 1 pui.
Iese la vânătoare seara târziu. Zbo
rul este încet, însă foarte iscusit și
abil. Vânează insecte nocturne de ta
lie mare, la înălțimi mici deasupra
coroanelor copacilor, arbuștilor sau
aproape de suprafața solului.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexele II și IV ale Directivei Habitate;
Cartea Roșie a Europei; Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
coloniilor de vară; oprirea utilizării
pesticidelor; evitarea defrișărilor ra
se.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it has been reported in the central ar
ea around the town Cricova (Chisinau
municipality), Milestii Mici village (Ia
loveni), Branesti village (Orhei). (3) Al
so, it may be found throughout western
Europe from England to south-western
Ukraine. To the south it reaches North
Africa.
HABITAT. It prefers forest areas, occupying
open spaces with average height vegeta
tion. In summer it shelters in wide and
warm spaces, it winters in underground
shelters, stone buildings. (1, 2, 3)

QUANTITATIVE ASPECT. A rare species with
decreasing trends population.
LIMITATION FACTORS. Destruction of rocky
habitats; deforestation; disturbance by
humans; disturbance of hibernation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It forms maternity colonies of
several thousand females in spring. Mat
ing occurs in late summer; incubation
occurs in spring, usually the female gives
birth to a single offspring. Begins hunt
ing late in the evening. The flight is slow,
but very skillful. Hunts nocturnal large
insects at low altitudes above the cano
py of trees, bushes or near the surface of
the ground.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979;
the Annexes II and IV of the Habitats Di
rective; The Red Book of Europe; The Red
Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection of hi
bernation habitats; protection of summer
colonies; prohibition on the use of pes
ticides; avoidance of definitive deforestation.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources

1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

V. Nistreanu, S. Andreev

Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte destul de des. Peste
hotarele ţării este răspândită în toa
tă Europa, inclusiv Irlanda și Penin
sula Scandinavă, în sud ajunge până
în Africa de Nord, Himalaya și în su
dul Chinei.
HABITATUL. Populează zonele îm
pădurite și montane, precum și ce
le de deșert. Preferă spațiile deschi
se; se întâlnește în păduri, liziere, în
apropierea bazinelor acvatice, în lo
calități. Vara se adăpostește în scor
buri, fisurile din stânci, în podurile
caselor; iernează în cavități subtera
ne. (1, 2, 3, 4)

ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
larg răspândită, însă are un efectiv
scăzut, cu tendințe puțin cunoscu
te. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor de hibernare și de repro
ducere; defrișarea copacilor bătrâni;
amenajările silvice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o specie colonială. Îm
perecherea are loc toamna; fecunda
rea se produce primăvara, iar la în
ceputul verii femela naște 1 pui, mai
rar 2. Hibernează din octombrie
până în martie. Vânătoarea începe
imediat după apusul soarelui, pe în
tuneric. Zboară foarte iscusit la înăl
țimi mici, capturând insecte de cele

mai mici dimensiuni (fluturași, țân
țari, musculițe).
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexele II și IV ale Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
coloniilor de vară.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has a rather wide distribu
tion. Abroad it can be found all over Eu
rope, including Ireland and the Scandi
navian Peninsula, in the south it reaches
North Africa, the Himalayas and south
ern China.
HABITAT. It inhabits forested and moun
tainous areas and the desert. It prefer
open spaces, it is found in the woods, for
est edges, nearby the water basins and places inhabited by people. In summer it shel
ters in hollows, rock crevices, house attics,
it winters in underground cavities. (1,
2, 3, 4)

QUANTITATIVE ASPECT. A widespread spe
cies, but has a small population, with
poorly known trends. (3)
LIMITATION FACTORS. Destruction of hi
bernation and breeding roosts; deforesta
tion of old trees; forestry planning.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is a colonial species. Mating
takes place in autumn. Fecundation oc
curs in spring and in early summer the fe
male gives birth to a single offspring, very
rarely to two offsprings. Hibernates from
October to March. The hunt begins im
mediately after sunset, in the dark. Flies
very skillful at low heights, capturing the
smallest insects (butterflies, mosquitoes,
midges).

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annexes II and IV of the Habitats Direc
tive.
PROTECTION MEASURES. Protection of
hibernation habitats; protection of sum
mer colonies.

ANIMALE

Foto: © A. Bondarenco

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Munteanu, Lozanu, 2004; 3. Munteanu et al.,
2013; 4. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Muntea
nu, Lozanu, 2004; 3. Munteanu et al., 2013;
4. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu
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Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
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Foto: © E. Godlevska
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va au fost semnalate exemplare soli
tare în lunca Nistrului. (2, 3) Peste
hotarele ţării se întâlnește în Europa
de Vest, spre sud – până în Africa de
Nord și Peninsula Arabică, spre est –
până în Ural.
HABITATUL. Zonele împădurite, de
deșert și cele din preajma omului;
preferă teritoriile împădurite. Va
ra se adăpostește în scorburi și sub
scoarța copacilor. Iernează în diverse
cavități subterane. (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie larg răs
pândită, însă pretutindeni puțin nu
meroasă. (1) În Republica Moldova

se întâlneşte solitar, în grupuri izola
te – câteva zeci de indivizi. (2, 3)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor silvice; extragerea copaci
lor scorburoși; utilizarea excesivă a
insecticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Împerecherea are loc toamna
sau iarna. Femelele formează colonii
de maternitate din 25-30 de indi
vizi; nasc, de regulă, un singur pui
în iunie–iulie. Hibernează din luna
noiembrie până în martie. Perioada
de activitate începe noaptea târziu.
Zboară încet și foarte abil la înălțimi
mici. Se hrănește cu insecte de talie
mică.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a
II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
adăposturilor de reproducere și hi
bernare; evitarea defrișărilor rase;
oprirea utilizării pesticidelor în pă
duri.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va solitary specimens have been reported
in the riverside of Nistru. (2, 3) Abroad it
is found throughout Western Europe, to
the south – to North Africa and the Ara
bian Peninsula, to the east – to the Urals.
HABITAT. Forested and desert areas and
man populated areas; prefers forested ter
ritories. In summer it shelters in tree hol
lows and under the bark of trees. Winters
in various underground cavities. (2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Widespread spe
cies, however with a low number every
where. (1) In the country it can be met ei
ther solitarily or in isolated groups con

sisting of several dozen of specimens. (2,
3)
LIMITATION FACTORS. Degradation of for
est ecosystems; extradion of hollow trees;
excessive use of insecticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It breeds in autumn or winter.
Females form maternity colonies of 2530 specimens and usually give birth to a
single offspring in June–July. Hibernates
from November to March. The activity
period begins late at night. Flies slowly
and very skillfully at low altitudes. Feeds
on small insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive; The
Red Book of the Republic of Moldova (2nd
ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection of re
production and hibernation places;
avoidance of total deforestation; prohibi
tion of the use of pesticides in the woods.

Surse de informație
1. Görner, Hackenthal, 1987; 2. Munteanu,
Lozanu, 2004; 3. Andreev, Bondarenco,
2006.

A. Savin, S. Andreev

Information sources
1. Görner, Hackenthal, 1987; 2. Munteanu,
Lozanu, 2004; 3. Andreev, Bondarenco,
2006.

A. Savin, S. Andreev

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
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Foto: © К. Кravcenkо
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STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
a fost semnalată în pădurile din
împrejurimile Călăraşului şi în cele
de luncă în apropierea s. Talmaz
(Ştefan-Vodă). (2) Peste hotarele ţă
rii se întâlnește sporadic în cea mai
mare parte a Europei, spre sud – pâ
nă în Africa de Nord și în Asia.
HABITATUL. Este o specie silvicolă,
preferă pădurile foioase de deal și
de luncă cu copaci scorburoși pe tot
parcursul anului.
ASPECTUL CANTITATIV. Specia este
distribuită neuniform, iar populați
ile sunt puțin numeroase. În ţară au
fost depistate două colonii cu un nu
măr de circa 10 indivizi. (1, 3)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor silvice; defrișarea copaci
lor seculari scorburoși, folosirea exa
gerată a insecticidelor. Există riscul
dispariției din fauna republicii.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Formează colonii mici de pâ
nă la 35 de indivizi, uneori în aso
ciație cu alte specii. Biologia speciei
este puțin cunoscută. Femelele for
mează colonii de maternitate mici
și spre sfârșitul lui iunie nasc câte
1 pui. Iese la vânătoare îndată după
apusul soarelui. Zboară agil și repe
de la înălțimi mari deasupra coroa
nei copacilor. Se hrănește cu insec
te mari.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea
Roșie a Europei; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea și
monitorizarea coloniilor; păstrarea
copacilor scorburoși; evitarea utili
zării insecticidelor și pesticidelor.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it has been reported in the woods
surrounding Calarasi and the woods in
the meadows nearby Talmaz village (Ste
fan-Voda). (2) Abroad it is found sporad
ically throughout most of Europe, to the
south – to North Africa and Asia.
HABITAT. It is a forest species and through
out the year it prefers hill and meadow
deciduous forests with trees with hollows.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is dis
tributed unevenly, and populations are
not very numerous. In the country, only
two colonies consisting of about 10 spec
imens has been detected. (1, 3)

LIMITATION FACTORS. Degradation of for
est ecosystems; deforestation of hollow
old trees; excessive use of insecticides.
There is a risk of extinction from the
country’s fauna.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It forms small colonies of up to
35 individuals, sometimes in associa
tion with other species. The biology of
the species is poorly examined. Females
form small maternity colonies and to
wards the end of June give birth to a sin
gle offspring. Hunting starts soon after
sunset. Flies with agility and fast at high
altitudes above the canopy of the trees.
Feeds on large insects.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive; The
Red Book of Europe; The Red Book of the
Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection and
surveillance of colonies; preservation of
hollow trees; control of the use of insecti
cides and pesticides.

Surse de informație
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Munteanu et al., 2013; 3. Munteanu, Lozanu,
2004.

A. Savin, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Munteanu et al., 2013; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin, S. Andreev
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost descrisă recent, se întâlneş
te în lunca Nistrului. (1, 3) Peste ho
tarele ţării este răspândită în cea mai
mare parte a Europei de Sud-Vest, în
Africa de Nord până la Sahara, iar la
est ajunge până în Asia Mică, Afga
nistan, Israel.
HABITATUL. Preferă teritoriile deschi
se. Vara se adăpostește în construcți
ile umane, în crăpăturile din stânci,
mai rar în arbori. Iernează în con
strucții din piatră. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Este răspândi
tă destul de uniform pe întreg are
alul, însă tendința populațiilor es

te incertă. În ţară starea populațiilor
este foarte puțin cunoscută.
FACTORII LIMITATIVI. Utilizarea pesticidelor; deranjarea coloniilor; de
frișarea copacilor scorburoși.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. În perioada împerecherii, ce
are loc toamna și iarna, formează co
lonii de maternitate. Spre sfârșitul
lui mai femela naște de obicei 2 pui.
Efectuează migrații locale, din adă
posturile de vară în cele de iarnă. Ie
se la vânătoare seara, odată cu apusul
soarelui. Zboară repede și abil dea
supra bazinelor acvatice, a poienilor.
Preferă teritoriile deschise. Se hră
nește cu insecte mici, pe care le prin
de din zbor.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea pădurilor riverane; protejarea
arborilor bătrâni; oprirea utilizării
pesticidelor în păduri.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread on the riverside of
Nistru. (1, 3) Abroad it can be found
in most of the South-Western Europe,
North Africa to Sahara, to the east it
reaches Asia Minor, Afghanistan and Is
rael.
HABITAT. It prefers open areas. In sum
mer it shelters in buildings, in the crev
ices of rocks, and rarely in trees. It winter
in stone buildings. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Spread even
ly throughout the area, but the popula
tion trend is uncertain. In the country,

the status of the populations is poorly
known.
LIMITATION FACTORS. The use of pesticides; disturbance of colonies; cutting of
trees with hollows.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Forms maternity breeding colo
nies. Mating takes place in autumn and
winter. In late May, the female usual
ly gives birth to two offsprings. Engag
es in local migration from summer roosts
to the winter ones. Hunting begins in the
evening immediately after the sunset.
The flight is fast and skillful above wa
ter basins and meadows. Prefers open ar
eas. Feeds on small insects caught while
flying.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Preservation of
riparian forests; protecting old trees; ter
mination of the use of pesticides in the
woods.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Decu
et al., 2003; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
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Foto: © E. Godlevska
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în pădurile bătrâne
din luncile râurilor. (3) Peste hota
rele ţării este răspândită în Europa
continentală, Africa de Nord și în
Peninsula Arabică.
HABITATUL. Populează zonele împă
durite și de silvostepă. Se întâlneș
te preponderent în pădurile de lun
că; preferă parcurile, perdelele fores
tiere, lizierele şi pădurile rare. A fost
semnalată și în localități. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară și
cu tendințe ușoare de descreștere a
efectivului. Colonii de câteva zeci de
indivizi au fost semnalate în păduri
le de luncă. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor de iernare; defrișarea copa
cilor scorburoși; degradarea habita
telor forestiere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Primăvara formează colonii
de maternitate. Împerecherea are loc
în a doua jumătate a verii până în
septembrie; femela naște 2 pui. Iese
la vânătoare seara, odată cu apusul
soarelui. Zboară agil și repede dea
supra copacilor sau în spațiile libe
re din preajma lizierelor și perdele
lor forestiere. Se hrănește cu insec
te mici.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con

venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
coloniilor de vară; interzicerea defri
șării copacilor bătrâni; conservarea
pădurilor riverane.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova, the species is found on the riv
ersides with old woods. (3) Abroad it is
found in continental Europe, North Af
rica and the Arabian Peninsula.
HABITAT. Inhabits woodlands and the
steppe. It is mainly found in floodplain
woods; preferred habitats are parks, for
est belts, wood edges and light wood
lands. Also reported in towns. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Rare species with
slight trend of population decrease. Col
onies of a few dozen specimens have been
reported in floodplain woods. (3)

LIMITATION FACTORS. Destruction of
wintering habitats; cutting of trees with
hollows; degradation of woody habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. In spring if forms maternity colo
nies. Mates in the second half of summer
till September. The female gives birth to
2 offsprings. It hunts in the evening im
mediately after sunset. The flight is ag
ile and fast, above the trees or open spac
es, around forest edges and forest belts.
Feeds on small insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the An-

nex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of hi
bernation roosts; protection of summer
colonies; prohibition of cutting the old
trees; conservation of riparian woods.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006, 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev
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Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește pretutindeni, pre
ferând zonele împădurite. (1, 2, 3)
Arealul speciei se întinde de la Insu
lele Britanice până la insula Sahalin
și Japonia, la sud ajunge în Caucaz și
Africa de Nord.
HABITATUL. Este o specie de pădu
re; vara se adăpostește în scorburi,
pe sub scoarța copacilor, în podurile
clădirilor, mai rar în cavitățile subte
rane în care hibernează. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu frec
vența de întâlnire medie; relativ uni
form răspândită pe întreg arealul său
și cu tendințe ușoare de descreștere a
efectivului.

FACTORII LIMITATIVI. Defrișarea pă
durilor, în special a copacilor bă
trâni, scorburoși.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Formează colonii de mater
nitate pe la începutul lunii aprilie.
Împerecherea are loc din octombrie
până în aprilie, iar la mijlocul lunii
iunie femela naște 1 pui. Hiberna
rea – de la jumătatea lunii noiem
brie până la sfârșitul lui martie. Iese
la vânătoare seara târziu și este activă
toată noaptea. Zboară foarte aproa
pe de coroanele copacilor și arbuști
lor, poate să se apropie de suprafa
ța solului.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; protejarea
refugiilor; limitarea defrișărilor rase;
interzicerea defrișării copacilor secu
lari.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met everywhere, preferring
wooded areas. (1, 2, 3) The population of
the species spreads from the British Isles
to Sakhalin and Japan, to the south it
reaches Caucasus and North Africa.
HABITAT. It is a forest species, in summer
it shelters in tree hollows, under the bark
of trees, in the attics of buildings, rare
ly in the hibernating underground cavi
ties. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. The encounter fre
quency is average; the species spreads
quite evenly throughout its habitat, slight

tendencies of decrease of population have
been noticed.
LIMITATION FACTORS. Deforestation espe
cially of old and hollow trees.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Form maternity colonies in ear
ly April. Mating occurs from October till
April, in mid-June the female gives birth
to 1 offspring. Hibernation occurs from
mid-November to late March. Hunting
begins late in the evening and contin
ues all night. It flies close to the canopy
of trees and shrubs and can get close to
ground surface.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of
hibernation habitats; protection of shel
ters; limiting total deforestation; prohi
bition of the cutting the old trees.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
se întâlneşte preponderent în lunca
Nistrului şi a afluenţilor acestuia. (2)
Peste hotarele ţării este răspândită
în Europa Centrală, de Sud-Vest, în
nordul Africii, din Asia Mijlocie pâ
nă în Asia Mică.
HABITATUL. Preferă zonele de stepă,
habitatele de luncă, terenurile culti
vate, precum și habitatele antropo
gene. Pe parcursul anului se adăpos
tește în cavități subterane și în con
strucții. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
destul de frecventă în anumite zone
ale ţării, cu tendințe ușoare de des
creștere a efectivului.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor de iernare, a adăposturilor
de vară; deranjarea coloniilor de ma
ternitate; atitudinea ostilă față de li
lieci.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Formează colonii de mater
nitate în aprilie–iunie. Se împere
chează toamna, la sfârșitul primă
verii–începutul verii femela naște
1 pui. Hibernează din noiembrie pâ
nă în martie. Iese la vânătoare sea
ra târziu pe întuneric, preferă spați
ile deschise cu copaci solitari. Zboa
ră cu viteză mică, însă cu mare în
demânare, poate să se oprească și să
atârne în aer, fluturând des din aripi.
Se hrănește cu insecte de dimensiuni
mici.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de hibernare; limitarea
accesului în coloniile de maternita
te; luarea sub protecție a coloniilor
din construcțiile umane.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread mainly on the river
sides of the Nistru and its tributaries. (2)
Abroad it is found throughout the Cen
tral and South-Western Europe, North
Africa, Middle Asia to Asia Minor.
HABITAT. It prefers steppe areas and mead
ow habitats, cultivated land and anthro
pogenic habitats. Throughout the year
shelters in underground cavities and
buildings. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. A rather common
species in some areas of the country, with
a slightly decreasing population trend.

LIMITATION FACTORS. Destruction of win
tering habitats, of summer shelters; dis
turbance of maternal colonies; hostile at
titude toward bats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Forms maternity colonies in
April and June. Mates in autumn, and
in late spring–early summer the female
gives birth to a single offspring. Hiber
nates from November to March. Starts
hunting late in the evening in the dark,
prefers open spaces with solitary trees.
Flies at low speeds, but with great skill,
can stop and hang in the air, speedi
ly beating the wings. Feeds on small in
sects.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Protection of
hibernation habitats; limitation of access
to maternal colonies; protection of colo
nies in buildings.

Surse de informaţie
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Munteanu et al., 2013; 3. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Muntea
nu et al., 2013; 3. Nistreanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev
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Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
LILIAC-BICOLOR
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae
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STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în zona centrală. (2,
3) Peste hotarele ei este răspândită în
brâul climatic temperat și subtropi
cal al Eurasiei.
HABITATUL. Populează cele mai varia
te habitate, inclusiv localitățile uma
ne. Drept adăposturi de vară îi ser
vesc construcțiile umane, scorburile
copacilor, precum și alte locuri. (1,
2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie larg răs
pândită, însă puțin numeroasă. În
ţară a fost întâlnită doar de câteva
ori, efectivul populațiilor fiind im
posibil de estimat. (1, 2)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane;
deranjul din partea omului.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este solitară sau formează
colonii nu prea mari de 20-30 de in
divizi. Împerecherea are loc toam
na sau la începutul iernii. Puii, în
număr de 1-3, în cele mai dese ca
zuri 2, se nasc pe la începutul lui iu
lie. Iese la vânătoare seara devreme
în amurg. Zboară la înălțimi mari,
deasupra terenurilor deschise, mai
rar deasupra pădurilor sau a bazine
lor acvatice.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con

venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Este indicată ocrotirea coloniilor, în speci
al în timpul lucrărilor de menținere
sau reparație a caselor și blocurilor
locative; protejarea căilor de migra
ție; educația ecologică a populației.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it has been reported in the central
area. (2, 3) Abroad it is spread in the tem
perate and subtropical climatic belts of
Eurasia.
HABITAT. Populates the most diverse hab
itats, including human. The species uses
human for summer roosts, tree hollows
and other places. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Large distribution,
but it is not a numerous species. In
the country it was a few times. It is
impossible to estimate the population. (1, 2)

LIMITATION FACTORS. Destruction of
shelters made inside buildings; direct dis
turbance by people.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is a rather solitary species,
sometimes it forms average colonies of
20-30 specimens. Mating takes place
in autumn or early winter. Offsprings
are born in early July, in number of 1-3,
in most cases – 2. Hunts early in the
evening, during sunset. Flies at great
heights above the open land and rarely
above woods and water basins.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. It is indicated to
undertake measures to protect colonies,
especially during maintenance or repair
works of residential buildings; protection
of migration routes; environmental edu
cation of local population.

Surse de informație
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Information sources
1. Andreev, Bondarenco, 2006; 2. Аверин
et al., 1979; 3. Munteanu et al., 2013.

V. Nistreanu, S. Andreev

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)
POPÂNDĂU COMUN
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este localizată în 23 de populații
izolate în zonele centrală şi de nord,
reprezentând limita de est a arealu
lui. Peste hotarele ţării este răspândi
tă în Europa de Sud-Est și în Europa
Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Specie comună stepe
lor. Populează pășunile acoperite cu
tufărişuri răzlețe, deseori versanții
fl. Nistru, r. Răut și ai afluenților
Cula și Cogâlnic.
ASPECTUL CANTITATIV. Reprezintă o
densitate de la 2-6 la 25-30 ind./ha,
astfel specia este estimată la 9001 200 de indivizi.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor de stepă; pășunatul exce
siv; condițiile climatice nefavorabi
le; saltul numeric al prădătorilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Mamifer cu activitate diur
nă, sapă galerii verticale pentru hi
bernare și culcușuri la adâncime de
65–100 cm. În perioada reproduc
tivă există și o rețea de galerii tem
porare. Masculii ies primii din hi
bernare în martie, apoi femelele, ur
mând împerecherea. După o gesta
ţie de 25-28 de zile, femela naște 5-7
pui. Animalele tinere apar la supra
faţă în iunie, iar peste o lună colo
nizează sectoarele libere. Trofica spe
ciei este reprezentată de componen

tele vegetale, dar include şi un pro
cent mare de insecte. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Me
najeriile din Poznan și Praga întrețin
colonii-rezervaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roșie a
IUCN; Anexa II a Convenției de la
Berna, 1979; Anexa II a Directivei
Habitate; Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Organizarea rezervaţiilor; reglementarea pă
șunatului în aceste zone; combate
rea prădătorilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is grouped in 23 isolated pop
ulations in the central and north are
as, representing the eastern boundary
of the spreading area. Abroad it is found
in South-Eastern Europe and in Central
Europe. (1, 2)
HABITAT. A species common to steppe
ecosystems. The species inhabits grass
lands covered with scattered shrubs, of
ten the slopes of Nistru and Raut and the
tributaries Cula and Cogalnic.
QUANTITATIVE ASPECT. The density varies
from 2-6 to 25-30 ind./ha. Thus, the spe
cies is estimated at a total of 900-1 200
individuals.

LIMITATION FACTORS. Degradation of
steppe ecosystems; overgrazing; adverse
climatic conditions; numerical increase
of predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Mammal with diurnal activity.
Digs vertical galleries for hibernation and
burrows at a depth of 65–100 cm. For the
breeding period it makes a temporary net
work of galleries. Males come out of hi
bernation early in March and the females
just a little later when mating occurs. Af
ter a gestation of 25-28 days, the female
gives birth to 5-7 offsprings. Young ani
mals come to the surface in June and in
a month colonize the vacant sectors. The
trophic spectrum of the species is repre

sented by vegetal components, but also
includes a large percentage of insects. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Zoos in
Poznan and Prague maintain colo
nies-reservations.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Habi
tats Directive; The Red Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Arrangement of
reservations; regulation of grazing in the
concerned areas; combating predators.

Surse de informație
1. Пантелеев, 1998; 2. Новак, 1999.

A. Munteanu , A. Savin

Information sources
1. Пантелеев, 1998; 2. Новак, 1999.

A. Munteanu, A. Savin
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Spermophilus suslicus (Guldenstaedt, 1770)
POPÂNDĂU-CU-PETE

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Rodentia
Familia Sciuridae

S

ă
g r

Foto: © A. Savin

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

256

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este semnalată pe tot teritoriul,
reprezentând extremitatea de vest a
arealului. (3) Peste hotarele ţării este
răspândită în stepă și silvostepă de la
r. Prut până la fl. Volga. La sud tre
ce pe litoralul Mării Negre şi până la
fl. Nipru.
HABITATUL. Preferă pășunile de deal;
în condiţiile aridizării coboară în
lunci, uneori în lanurile de lucernă;
lizierele perdelelor forestiere. (1, 2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu efec
tiv în scădere. În Republica Moldo
va reprezintă grupuri izolate cu o
densitate de la 4-6 la 20-25 ind./ha,

numărând circa 5-7 mii de specime
ne. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor de stepă; pășunatul nere
glementat; condițiile climatice nefa
vorabile; creșterea excesivă a numă
rului prădătorilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie colonială cu activitate
diurnă. Hibernarea ţine 180-200 de
zile. Coloniile reprezintă galerii tem
porare la adâncimi de 30–40 cm, fo
losite în perioada de reproducere,
și permanente, care duc vertical la
adâncimi de 70–120 cm, terminân
du-se cu o cameră de adăpost. Repro
ducerea începe peste 8-10 zile după
hibernare și după o gestație de 2225 de zile femela naște 6-8 pui. Peste

35-40 de zile, animalele tinere sapă
galerii pe sectoarele învecinate. (3)
Spectrul trofic cuprinde circa 50 de
specii de plante, uneori și insecte.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în captivitate, însă în me
najerii se întâlneşte rar.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Lista Roșie a
IUCN; Anexa III a Convenției de la
Berna, 1979; Anexa IV a Directivei
Habitate.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Reglemen
tarea pășunatului; reglarea numerică
a prădătorilor; protecția habitatelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been reported almost
everywhere, representing the western ex
tremity of the spreading area. (3) Abroad
it is found in the steppe and forest steppe
ecosystems from Prut to Volga. In the
south it goes on to the Black Sea shore
and to river Dnepr.
HABITAT. Prefers hilly pastures; under arid
conditions it migrates down to the mead
ows, sometimes in the fields of alfalfa;
forest belts. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. A species with de
creasing population. In the country it
lives in isolated groups with a density
of 4-6 to 20-25 ind./ha, amounting to
about 5-7 thousand individuals. (4)

LIMITATION FACTORS. Degradation of
steppe ecosystems; unregulated grazing;
adverse climatic conditions; excessive in
crease in the number of predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A colonial species with diurnal
activity. Hibernation takes about 180200 days. Colonies are formed in tem
porary galleries at depths of 30–40 cm,
used during breeding, and permanent
galleries at depths of 70–120 cm, end
ing with a sheltering chamber. Breeding
starts in 8-10 days after hibernation, fol
lowing a gestation period of 22-25 days
the female gives birth to 6-8 offsprings.
In 35-40 days the newborns dig galler
ies in neighboring sectors. (3) The troph

ic spectrum comprises about 50 species
of plants and, somtimes, insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Breeds in
captivity, but is found rather rarely in
zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex III of the Berne Con
vention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Grazing; numerical adjustment of predators; protection
of habitats.

Surse de informaţie
1. Лобков, 1999; 2. Hutchins, 2003; 3. Munteanu, 2004.

A. Savin, V. Nistreanu, A. Larion

Information sources
1. Лобков, 1999; 2. Hutchins, 2003; 3. Munteanu, 2004.

A. Savin, V. Nistreanu, A. Larion

Myoxus glis (Linnaeus, 1766)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte mai frecvent în zona
Codrilor Centrali. (2) Peste hotare
le ţării este răspândită în majorita
tea țărilor europene, începând de la
nordul Spaniei până la țărmul Mării
Baltice, la est – în unele regiuni ale
Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud
– în zona mediteraneeană, în Turcia
de Nord, Turkmenistan. (1, 3)
HABITATUL. Pădurile de stejar și fag
în zonele de deal; pădurile cu copaci
fructiferi scorburoși, dar şi livezile
bătrâne, parcurile și grădinile. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În Europa
Centrală se întâlnesc 4-5 ind./ha. (1,
3) În Republica Moldova specia este

în declin numeric progresiv, cu den
sitatea de 2-3 ind./ha.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ecosistemelor de pădure; lipsa adăpos
turilor temporare și de hibernare;
saltul numeric al prădătorilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie activă noaptea pe un
sector de 15–20 ha. (1, 3) Din no
iembrie până în aprilie hibernează
uneori în grupuri de 4-8 sp. (3) Hra
na constă din componente vegetale,
ocazional consumă moluște și insec
te. Toamna se alimentează cu ghin
de, alune sau nuci. Perioada de îm
perechere începe la 10-15 zile după
trezirea din hibernare și poate dura
până în august. După o gestație de
25 de zile femela naște 4-6 pui, care

la 40-45 de zile părăsesc adăpostul,
dispersându-se grupat în împreju
rimi. Se reproduc la al doilea-al trei
lea an de viaţă. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în captivitate în menaje
riile din Europa de Vest și din Rusia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN; Anexa III a Convenției de la
Berna, 1979.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
arborilor scorburoși; crearea condi
țiilor artificiale de adăpost; reglarea
numerică a prădătorilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is more frequently found in
the central part of Codrii. (2) Abroad it
is spread from northern Spain and most
European countries to the shore of the
Baltic Sea, to the east – in some regions
of Russia, Ukraine and Belarus, and to
the south – in the Mediterranean, North
ern Turkey, Turkmenistan. (1, 3)
HABITAT. Oak and beech forests in the
hilly areas; forests with fruit and hollow
trees, old orchards, parks and gardens. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In Central Europe
there are 4-5 ind./ha. (1, 3) In the Repub
lic of Moldova the species registers a pro
gressive numerical decrease, with a den
sity of 2-3 ind./ha.

LIMITATION FACTORS. The degradation
of forest ecosystems; lack of temporary
shelters and hibernation refuge; numer
ical increase of predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species active at night on a sec
tor of 15–20 ha. (1, 3) From November to
April it hibernates, sometimes in groups
of 4-8 specimens. (3) The feed consists of
plants, occasionally consumes mollusks
and insects. In autumn feeds on acorns,
nuts or walnuts. Mating begins 10-15
days after hibernation and may last until
August. After a gestation of 25 days, the
female gives birth to 4-6 babies, which
upon 40-45 days are ready to leave the
shelter, dispersing in groups in the neigh

borhood. They breed in the second or
third year of life. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Breeds in
captivity in zoos of Western Europe and
Russia.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex III of the Berne Con
vention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
hollow trees; creation on of artificial shel
tering conditions; numerical adjustment
of predators.

Surse de informație
1. Hutchins, 2003; 2. Munteanu, 2004;
3. Баскевич, 2005.

A. Savin

Information sources
1. Hutchins, 2003; 2. Munteanu, 2004;
3. Баскевич, 2005.

A. Savin
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Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va populează mai frecvent zona cen
trală. Peste hotarele ţării este răs
pândită insular în Europa Centra
lă, ajungând până în China și Mon
golia. (1)
HABITATUL. Este caracteristică ecosis
temelor de stepă și silvostepă. Prefe
ră terenurile virane de tip mezofil: li
ziera pădurilor și a perdelelor foresti
ere, haturile culturilor agricole. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. În biotopii op
timi numără 0,5-3 ind./ha (1, 2),
astfel efectivul speciei este apreciat la
circa 3-4 mii de specimene.
FACTORII LIMITATIVI. Agresivitatea
rezidenţilor; trecerea la agricultu

ra intensivă; condiţiile aride din ul
timele decenii; creşterea numerică a
prădătorilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Specie crepusculară și noc
turnă, solitară. Masculii sunt poli
gami; fiind activi pe 0,5–2 ha, cu
prind sectoarele (0,1–0,6 ha) câ
torva femele. Hrana include cerea
le, boboase, rădăcini, părţi verzi, rar
insecte și vertebrate mici. Toamna,
înainte de hibernare, consumă se
mințe și tuberculi, depozitându-le
în camerele de provizii. (3) Împere
cherea are loc în aprilie; după o sar
cină de trei săptămâni femela naște
6-8 pui, care devin de sine stătători
peste 4-5 săptămâni. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Gru
pări reproductive au menajeriile din
Rotterdam, Moscova, Sankt-Peters
burg.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenției de la Berna, 1979; Anexa IV a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Crearea ari
ilor protejate; cultivarea lucernei pe
haturi; utilizarea limitată a toxine
lor; reglarea numerică a prădători
lor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is mainly found in the cen
tral area. Abroad it is sporadically found
from Central Europe to China and Mon
golia. (1)
HABITAT. Characteristic to the steppe and
forested steppe ecosystems. Prefers open
mesophilous lands: wood edges and
wood belts, cultivated lands. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. In the optimal biotopes the species presence is of 0,5-3 ind./
ha. (1, 2) Thus the number of species is
estimated at 3-4 thousand specimens.
LIMITATION FACTORS. Aggressiveness of
resident individuals; transition to inten

sive agriculture; arid climate conditions
of the last decades; numerical increase of
predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Crepuscular and nocturnal spe
cies, rather solitary. Males are polyga
mous, active in a perimeter of 0,5–2 ha
and control the sectors (0,1–0,6 ha) of
several females. Feed includes grains,
beans, roots, green parts and rarely in
sects and small vertebrates. In autumn,
before hibernation, consumes seeds and
tubers, storing them in feed storage
chambers. (3) Mating occurs in April,
after a pregnancy of three weeks, the fe
male gives birth to 6-8 offsprings, which
become independent after 4-5 weeks. (2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. There are
breeding groups at the zoos of Rotter
dam, Moscow, St. Petersburg.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Creation of pro
tected areas; cultivation of alfalfa; limit
ed use of toxins; numerical adjustment of
predators.

Surse de informație
1. Пантелеев, 1998; 2. Weinhold, 2006;
3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Information sources
1. Пантелеев 1998; 2. Weinhold, 2006;
3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Micromys minutus (Pallas, 1771)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Rodentia
Familia Muridae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va populează zonele centrală și de
nord, la sud – luncile fl. Nistru și
r. Prut. (3) Peste hotarele ţării este răs
pândită din nordul Spaniei până în
sudul Japoniei și estul Chinei. (1, 2)
HABITATUL. Stufărișurile, lizierele pă
durilor cu vegetație ierboasă înaltă. (1) Prezentă pe haturi în preajma
câmpurilor de graminee, dacă exis
tă refugii (stoguri de graminee, gră
mezi de strujeni).
ASPECTUL CANTITATIV. Se constată o
depresie numerică în populațiile eu
ropene, inclusiv în cele din Republi
ca Moldova. În unele ecosisteme din
luncile fl. Nistru şi r. Prut se întâl

nesc 1-3 ind./ha. Posibil să existe în
republică o populaţie de 10-15 mii
de exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor palustre; inundațiile frec
vente; incendierea miriștilor și a pâr
loagelor; lipsa refugiilor de iarnă;
saltul numeric al prădătorilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Se întâlnesc perechi în peri
oada reproductivă și grupat în refu
giu. Se deplasează pe tulpinile plan
telor, ajutându-se de coada prehen
silă. Este activă pe sectoarele indi
viduale de 300–400 m2. (2) Cui
bul de vară, amenajat pe plante la
o înălțime de 40–150 cm, destinat
reproducerii, este construit de fe
melă. Hrana constă din semințe,

fructe, uneori insecte și larvele lor.
După împerechere și o gestație de
17-18 zile femela naște 2-6 pui, care
se dezvoltă repede şi la 15-16 zile pă
răsesc cuibul.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în condițiile volierelor spa
țioase în diverse menajerii. (1)
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a IUCN, ocrotită în
unele țări europene, în Rusia și Ja
ponia.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
ecosistemelor palustre; interzicerea
incendierii miriștilor și a stufărișuri
lor; reglarea numerică a prădătorilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it inhabits the central and
northern areas, to the south – the river
sides of Nistru and Prut. (3) Abroad it is
found from the northern Spain to the
south of Japan and the east of China. (1,
2)
HABITAT. Bushes, wood edges with high
vegetation. (1) On the grasslands around
graminaceae fields, if there are refuges
(grass stacks, piles of maize).
QUANTITATIVE ASPECT. There is a numerical decline of European populations,
including the Republic of Moldova. In
some ecosystems on riversides of Prut
and Nistru there are about 1-3 ind./ha.

Is possible to estimate a population of 1015 thousand specimens in the country.
LIMITATION FACTORS. Swamp habitat deg
radation; frequent floods; burning of grazing areas and fallow ground; lack of win
ter refuges; numerical leap of predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is found in pairs dur
ing the breeding period and in groups in
shelters. It moves on the plant stems, aid
ed by a prehensile tail. Active on individ
uals sectors of 300–400 m2. (2) In sum
mer it makes nests located on plants at
heights of 40–150 cm for breeding pur
poses, they are constructed by the fe
male. The feed consists of seeds, fruits
and sometimes insects and their larvae.

After mating and a gestation period of
17-18 days the female gives birth to 2-6
pups, which grow fast and leave the nest
after 15–6 days.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Breeds in
large cages in various zoos. (1)
PROTECTION STATUS. Included in the
IUCN Red List and is protected in some
European countries, Russia and Japan.
PROTECTION MEASURES. Protection of
swampy ecosystems; prohibition of the
burning the stubbles and reed thickets;
numerical adjustment of predators.

Surse de informație
1. Spitzenberger, 1999; 2. Haberl, Kryštufek,
2003; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Information sources
1. Spitzenberger, 1999; 2. Haberl, Kryštufek,
2003; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin
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Felis silvestris (Schreber, 1777)
PISICĂ SĂLBATICĂ
Ordinul Carnivora
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Familia Felidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în pădurile din zo
nele centrală și de nord și în bălțile
fl. Nistru și r. Prut. Peste hotarele ţă
rii are un areal discontinuu, situat în
Europa Centrală și de Sud-Est, Asia
Mică și în Caucaz.
HABITATUL. Diferite tipuri de păduri
de deal și de zăvoaie; bălțile. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’80 ai
sec. XX, populau cca 60 de pisici săl
batice (2), în prezent – 120-140 de
indivizi. (3, 4) S-a înregistrat o creș
tere a efectivului speciei.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosiste
mele silvice; braconajul și degrada

rea genofondului în urma hibridiză
rii cu pisica domestică.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie răpitoare activă în
amurg și noaptea. Pentru adăpost
folosește golurile de la baza tulpini
lor, scorburile arborilor şi vizuinile
abandonate de bursuc. Este un ani
mal solitar, în căutarea permanen
tă a hranei. Împerecherea are loc în
a doua jumătate a iernii–începutul
primăverii. După două luni de ges
tație femela naşte 3-5 pui. Maturita
tea sexuală este atinsă la 10 luni. (1)
Vânează preponderent rozătoare
mici, uneori păsări.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în captivitate.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa II a Convenției de la
Berna, 1979; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
habitatelor naturale, excluzând de
ranjul din partea omului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the woods of the
central and northern areas and in the
ponds of rivers Nistru and Prut. Abroad
it has a discontinuing spreading area, lo
cated in the Central and South-Eastern
Europe, Asia Minor and the Caucasus.
HABITAT. Different types of hilly and
damp woods; wetlands. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 80s of the
20th century, there were about 60 wild
cats (2), whereas currently there are 120140 specimens. (3, 4) There has been reg
istered an increase in the population of
the species.

LIMITATION FACTORS. Lack of connectivi
ty corridors between forest ecosystems;
poaching and degradation of genetic
fund due to hybridization with domes
tic cats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Predatory species, active after
sunset and throughout the night. It us
es the hollows at the base of tree trunks,
tree burrows and burrows abandoned by
badgers for sheltering purposes. It is a sol
itary animal, constantly looking for feed.
Mating takes place in the second half of
winter–early spring. After two months
of gestation, the female gives birth to 3-5
offsprings. Sexual maturity is reached at

10 months. (1) Mainly hunts small ro
dents, and sometimes birds.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced
in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (second edition).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
natural habitats, eliminating human dis
turbance.

Surse de informaţie
1. Munteanu, Lozanu, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1977; 3. Munteanu et al., 2001;
4. Munteanu et al., 2013.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, Lozanu, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1977; 3. Munteanu et al., 2001;
4. Munteanu et al., 2013.

A. Munteanu

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
VIDRĂ
Ordinul Carnivora
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova populează bazinele fl. Nistru,
r. Prut și ale unor afluenți, bălțile, la
curile de acumulare. Peste hotarele
ţării este răspândită pe continentul
eurasiatic, din Portugalia până în Ja
ponia și în nordul Africii. (1)
HABITATUL. Populează bazinele acva
tice bogate în hrană. Uneori poate fi
observată și în pădure, vânând șoa
reci, amfibieni, reptile.
ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’80 ai
sec. XX, în bazinul r. Prut populau
cca 20 de femele reproducătoare. (2)
Actualmente numărul speciei în ba
zinele acvatice a crescut până la 200250 de indivizi.

FACTORII LIMITATIVI. Poluarea bazi
nelor acvatice; deficitul de hrană;
capturarea în plase.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este activă în amurg și noap
tea. Vizuina şi-o construieşte în ma
lurile abrupte cu intrare prin apă.
Reproducerea are loc pe la sfârșitul
iernii–începutul primăverii. Gesta
ția este de două luni. Femela naşte 2,
mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puilor
este mare. La vârsta de un an supra
viețuiește doar unul din progenitu
ră. Hrana este constituită din pește,
raci, moluște, păsări, rozătoare, am
fibieni, reptile. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce uşor.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa I a
CITES; Anexa II a Convenției de la
Berna, 1979; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea
pescuitului cu plase în locurile de re
producere a animalului; combaterea
braconajului în iazurile arendate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it inhabits the basins of Nis
tru and Prut rivers and some tributaries,
pouds and reservoirs. Abroad it is spread
throughout Eurasia from Portugal to Ja
pan and North Africa. (1)
HABITAT. Inhabits water basins rich in
feed. May occasionally be seen in the
woods hunting mice, amphibians and
reptiles.
QUANTITATIVE ASPECT. During the 80s
of the 20th century, the basins of river
Prut were inhabited by about 20 breeding females. (2) Currently the num

ber of species in the water basins has in
creased to 200-250 specimens.
LIMITATION FACTORS. Pollution of water
basins; feed shortages; net capturing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Active at sunset and at night.
Build burrows in water entries an steep
banks. Breeding occurs in late winter–
early spring. Gestation lasts two months.
Female gives birth to two, and rarely to
rarely 3 or 4, offsprings. Newborn mor
tality rate is high. Only one offspring sur
vives by the age of one year. Feed consists
of fish, crayfish, mollusks, birds, rodents,
amphibians, reptiles. (3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Breeds easily.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: CITES (Annex I); the Berne Convention, 1979 (Annex II); The Red Book of the Republic of
Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
net-fishing in the breeding areas; coun
teracting poaching on leased ponds.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Alessandro Zocchi

Mamifere

Familia Mustelidae

Surse de informaţie
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu et al.,
2001; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Munteanu

Information sources
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu et al.,
2001; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Munteanu

261

Martes martes (Linnaeus, 1758)
JDER-DE-PĂDURE
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Foto: © 123RF.com: Gillian Lloyd

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Carnivora
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în pădurile Codrilor
Centrali și în cele din lunca fl. Nistru
și a r. Prut. (3) Peste hotarele ţării este
răspândită în pădurile Europei, la est
trece de munții Ural, populează Podi
șul Anatoliei până la Elbrus. (1)
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în
scorburi, crăpăturile stâncilor, în
grămezile de vreascuri. În perioade
le geroase se retrage în subteran. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. (2)
În Republica Moldova populația are
o densitate 1-3 ind./1 000 ha și nu
mără circa 400-450 de specimene.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea pă
durilor seculare; fragmentarea po
pulației; concurența altor prădători.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Animalul este activ în amurg
și noaptea. Masculii au sectoare
de 80–250 ha, femelele – de 50–
140 ha. (2) Hrana preferată o con
stituie rozătoarele; consumă și pă
sări, broaşte, reptile, nevertebra
te, vara și toamna resursele vegeta
le constituie 30%. (2) Împereche
rea din iulie–august este urmată de o
perioadă de implantare tardivă, care
durează circa 240 de zile, iar gesta
ţia propriu-zisă – 30-35 de zile. Pu
ii (2-5) apar în martie–aprilie şi la
7-8 săptămâni părăsesc vizuina, de
venind independenţi la vârsta de 1216 săptămâni. (3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în parcurile zoologice din
orașele Hankensbiuttel (Germania)
și Innsbruck (Austria). (1)
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN; Anexa III a Convenției de
la Berna, 1979; Anexa V a Directi
vei Habitate; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
arborilor scorburoși; reglarea nume
rică a prădătorilor invazivi; contra
cararea vânării ilicite.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the woods of the
central Codrii and in the woods on the
riversides of Nistru and Prut. (3) Abroad
it is spread in the woods of Europe, to the
east it reaches the Ural Mountains, inhab
its the Anatolian Plateau up to Elbrus. (1)
HABITAT. Old forests with dense bushes,
shelters in burrows, rock cavities or piles
of brushwood. During the cold periods
hides underground. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The species populations register a slight increase. (2) In the
Republic of Moldova the population has
a density of 1-3 ind./1 000 ha, so at aver
age there are about 400-450 specimens.

LIMITATION FACTORS. Secular forest degradation; population fragmentation;
competition from other predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The animal is active at sunset and
at night. Males occupy sectors of 80–
250ha,whereasthefemales–50–140ha.(2)
The favorite feed is rodents, it also con
sumes birds, frogs, reptiles, invertebrates.
In summer and autumn, the vegetable re
sources constitute 30%. (2) Mating oc
curs in July–August and it is followed by
a period of delayed implantation, which
lasts about 240 days and an actual gesta
tion period of 30-35 days. Offsprings (25) are born in March–April and leave the
burrow at the age of 7-8 weeks, becoming
independent at 12-16 weeks. (3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced
in the zoological parks in Hankensbiuttel
(Germany) and Innsbruck (Austria). (1)
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex III of the Berne Con
vention, 1979; the Annex V of the Habi
tats Directive; The Red Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
hollow trees; numerical adjustment of
invasive predators; countering of illegal
hunting.

Surse de informație
1. Overskaug et al., 1994; 2. Clevenger, 1994;
3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Information sources
1. Overskaug et al., 1994; 2. Clevenger, 1994;
3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Mustela erminea (Linnaeus, 1758)
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ANIMALE

Mamifere

Ordinul Carnivora
Familia Mustelidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
se întâlneşte în luncile din cursul in
ferior al fl. Nistru și din cursul medi
al şi cel inferior al r. Prut, rareori în
pădurile Codrilor Centrali. (3) Peste
hotarele ţării este răspândită în părţi
le de nord și centrală ale Europei, în
Asia și America de Nord. (2)
HABITATUL. Pădurile cu arbori scorbu
roși; frecventă în preajma apelor. Se
adăpostește în galeriile rozătoarelor;
în scorburi; iarna și în locuinţe. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Depresiile nu
merice actuale ale speciei acoperă
porțiuni vaste ale arealului. În ţară
animalul este puțin numeros și se în
tâlnesc circa 100 de specimene.

FACTORII LIMITATIVI. Insuficiența tro
fică ca urmare a inundațiilor; degra
darea ecosistemelor silvice și palus
tre; creșterea numerică a concuren
ților și dușmanilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Animal crepuscular şi noc
turn, uneori activ ziua. Comporta
ment teritorial pronunțat; patrulea
ză un teritoriu de 10–20 ha, une
ori de 120–160 ha. (2) Se hrănește
prioritar cu rozătoare, dar vânează
și păsări, pești, broaște și chiar ani
male mai mari decât ea. Masculii de
vin maturi la un an, femelele după
2-4 luni. La sfârșitul primăverii, du
pă împerechere și o gestație latentă
de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, ca
re peste 2 luni îşi pot dobândi sin
guri hrana.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poate suporta condițiile de captivitate,
selectându-se specimenele tinere. (1,
2)
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roşie
a IUCN; Anexa III a Convenției de
la Berna, 1979; Anexa V a Directi
vei Habitate; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
ecosistemelor silvice de luncă; regla
rea numerică a concurenților trofici
şi a duşmanilor; contracararea vână
rii ilicite.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found on the lower river
sides of Nistru and in the medial and
lower course of Prut river, quite rarely in
the woods of central Codrii. (3) Abroad it
is found in the northern and central Eu
rope, Asia and North America. (2)
HABITAT. Woods with hollow trees; fre
quently nearby water. It shelters in the
galleries of rodents, burrows; sometimes
it winters in human settlements. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. The decreasing
trend of population is characteristic in
most areas of the species. In the country
the population is not too dense and num
bers about 100 specimens.

LIMITATION FACTORS. Trophic insuffi
ciency due to flooding; degradation of
swamp and forest ecosystems; increase of
competitors and enemies.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Crepuscular and nocturnal an
imal, sometimes active during the day.
Pronounced territorial behavior; patrolls
an area of 10–20 ha, sometimes 120–160
ha. (2) Feeds primarily on rodents, but
is also hunts birds, fish, frogs and even
animals larger than its own size. Males
mature at one year of age, whereas fe
males after 2-4 months. In late spring,
after mating and a 280 days latent gesta
tion period, the female gives birth to 5-8
offsprings that in 2 months may acquire
their own feed.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Survives in
captivity, the younger specimens being
selected. (1, 2).
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex III of the Berne Con
vention, 1979; the Annex V of the Habi
tats Directive; The Red Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Protection of
floodplain forest ecosystems; numerical
adjustment of the trophic competitors
and enemies; counter of illegal hunting.

Surse de informație
1. Аристов, Барышников, 2001; 2. Purdey
et al., 2004; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin

Information sources
1. Аристов, Барышников, 2001; 2. Purdey
et al., 2004; 3. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Savin
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Mustela eversmannii (Lesson, 1827)
DIHOR-DE-STEPĂ
Ordinul Carnivora
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Foto: © Vl. Postolache

ANIMALE

Mamifere

Familia Mustelidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova se întâlnește sporadic în Ste
pa Bălțiului și în zona de sud. Peste
hotarele ţării populează ecosisteme
le de stepă și cele aride din estul Eu
ropei, Kazahstan până în Mongolia
și China. (2)
HABITATUL. Se menține în apropierea
coloniilor de popândăi, amplasate
pe pășuni, alunecări de teren, mar
gine de drumuri. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Posibil există
vreo 100 de indivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor și reducerea efectivului po
pulațiilor de popândăi, hrana prin
cipală a speciei. (3)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Are o activitate circadiană.
În perioada activă a popândăilor, di
horul-de-stepă își capturează prada
ziua, iar în restul timpului devine
animal crepuscular și nocturn. La
sfârșitul iernii–începutul primăverii
se împerechează. Perioada de gesta
ție este de o lună și jumătate. Femela
naşte 6-8 pui golași, care pe la sfâr
șitul lunii mai–începutul lui iunie
apar la suprafață lângă vizuină, iar
peste vreo două săptămâni încearcă
să vâneze popândăi tineri. (4) Spre
toamnă animalele tinere devin de si
ne stătătoare.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Organizarea microrezervaţiilor de păstrare a
habitatelor, cu colonii viabile de po
pândăi și prezența dihorului-de-ste
pă.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is sporadically met in the steppe
of Balti and in the south. Abroad it in
habits the arid and steppe ecosystems of
eastern Europe, Kazakhstan to Mongolia
and China. (2)
HABITAT. Stays close to ground squirrels
colonies, on grassland, landslides or road
edges. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. There are possibly
about 100 specimens.
LIMITATION FACTORS. Habitat degradation and reduction in population of

ground squirrels, which constitute the
main feed of the species. (3)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It has a circadian activity. The
steppe polecat captures its prey during
the day – that is the active period of go
phers, and for the rest of the time it be
comes a crepuscular and nocturnal ani
mal. Mating occurs in late winter–early
spring. The gestation period is a month
and a half. The female gives birth to 6-8
nude pups, which in late May–early June
start to go out near the burrow, and in
about two weeks attempt to hunt young
ground squirrels. (4) By autumn, the off
springs become independent.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Berne
Convention, 1979 (Annex II); The Red
Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Organizing mi
cro-reserves for conservation of habitats,
containing viable ground squirrels colo
nies and the presence of steppe polecat.

Surse de informație
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu et al.,
2001; 3. Корчмарь, 1967; 4. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Munteanu

Information sources
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu et al.,
2001; 3. Корчмарь, 1967; 4. Munteanu, Lozanu, 2004.

A. Munteanu

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
NURCĂ-EUROPEANĂ
Ordinul Carnivora
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește sporadic în sectoarele
inferioare ale fl. Nistru și r. Prut. (1)
Este observată și în zona de nord a
ţării pe r. Prut și afluentul Vilia. Spe
cie endemică europeană. În prezent
arealul animalului este restrâns. (2)
HABITATUL. Râurile și afluenții lor;
limanele, deltele și bălțile bogate în
resurse de hrană și vegetație ierboa
să; arborii și arbuștii; zona de mal.
ASPECTUL CANTITATIV. Probabil există vreo 50 de indivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Poluarea și de
gradarea habitatelor acvatice; insufi
ciența hranei; braconajul.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie activă în amurg și
noaptea. Vizuina şi-o sapă în ma
lul râului, al bălții, cu intrare pe sub
apă. Se împerechează în februarie–
martie. Perioada de gestație conti
nuă aproximativ o lună și jumăta
te, după care naşte 3-7 pui, ce sunt
alăptați până la două luni. Animalul
vânează pește, amfibieni, reptile, in
secte. Uneori își dobândește hrana și
în zona de mal, capturând rozătoare
mici. (2, 3) Iarna se menține în zona
izvoarelor, unde apa nu îngheață. Se
deplasează ușor pe sub zăpadă în că
utarea hranei.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în captivitate.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Menținerea
habitatelor populate în stare natura
lă, prin organizarea microrezervaţi
ilor.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is met sporadically on the low
er sectors of rivers Prut and Nistru. (1)
It has also been noticed in the north of
the country on the river Prut and the tributary Vilia. European endemic species.
Currently the animal spreading area is
limited. (2)
HABITAT. Rivers and their tributaries,
shores, deltas and wetlands rich in feed
resources and herbaceous vegetation;
trees and shrubs; riversides.
QUANTITATIVE ASPECT. There are probably about 50 specimens.

LIMITATION FACTORS. Pollution and degradation of water habitats; insufficient
feed; poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is active at sunset and
at night. They dig burrows in the banks
of rivers or wetlands with underwater en
trance. Mating in February–March. The
gestation period continues about a month
and a half, after which the female gives
birth to 3-7 offsprings that are breastfed
for up to two months. The animal hunts
fish, amphibians, reptiles, insects. Some
times it acquires feed on shores captur
ing small rodents. (2, 3) In winter stays
around water springs, where water does

not freeze. It moves easily under the snow
in search of feed.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Breeds in
captivity.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Berne
Convention, 1979 (Annex II); The Red
Book of the Republic of Moldova (2nd ed.).
PROTECTION MEASURES. Preservation of
habitats in their natural state by organiz
ing micro-reservations.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: stephanmorris

Mamifere

Familia Mustelidae

Surse de informație
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu, Lozanu, 2004; 3. Uspenschi, Munteanu, 2001.

A. Munteanu

Information sources
1. Аверин et al., 1979; 2. Munteanu, Lozanu, 2004; 3. Uspenschi, Munteanu, 2001.

A. Munteanu
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PĂSĂRI

BIRDS

Ordinul Pelecaniformes
Familia Phalacrocoracidae
Phalacrocorax pygmaeus (Pall., 1773) – Cormoran-mic

Familia Pelecanidae
Pelecanus crispus (Bruch, 1832) – Pelican-creţ
Pelecanus onocrotalus (L., 1758) – Pelican comun

Ordinul Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Ardea purpurea (L., 1766) – Stârc-roşu
Ardeola ralloides (Scop., 1769) – Stârc-galben
Botaurus stellaris (L., 1758) – Buhai-de-baltă
Casmerodius (Egretta) alba (L., 1758) – Egretă-mare

Familia Ciconiidae
Ciconia ciconia (L., 1758) – Barză-albă
Ciconia nigra (L., 1758) – Barză-neagră

Familia Threskiornithidae
Platalea leucorodia (L., 1758) – Lopătar
Plegadis falcinellus (L., 1766) – Ţigănuş

Ordinul Anseriformes
Familia Anatidae
Anser erythropus (L., 1758) – Gârliţă-mică
Aythya nyroca (Güld., 1770) – Raţă-roşie
Branta ruficollis (Pall., 1769) – Gâscă-cu-gât-roşu
Cygnus cygnus (L., 1758) – Lebădă-de-iarnă
Cygnus olor (Gm., 1789) – Lebădă-de-vară
Netta rufina (Pall., 1773) – Raţă-cu-ciuf
Oxyura leucocephala (Scop., 1769) – Raţă-cu-cap-alb
Tadorna ferruginea (Pall., 1764) – Călifar-roşu
Tadorna tadorna (L., 1758) – Călifar-alb

Ordinul Accipitriformes
Familia Accipitridae
Aquila chrysaetos (L., 1758) – Acvilă-de-munte
Aquila clanga (Pall., 1811) – Acvilă-ţipătoare-mare
Aquila heliaca (Sav., 1809) – Acvilă-imperială
Aquila pomarina (Brehm, 1831) – Acvilă-ţipătoare-mică
Aquila rapax (Temm., 1828) – Acvilă-de-stepă
Circaetus gallicus (Gm., 1788) – Şerpar
Circus cyaneus (L., 1766) – Erete-vânăt

Circus macrourus (Gm., 1771) – Erete-alb
Circus pygargus (L., 1758 ) – Erete-sur
Haliaeetus albicilla (L., 1758) – Codalb
Hieraaetus pennatus (Gm., 1788) – Acvilă-pitică
Milvus migrans (Bodd., 1783) – Gaie-neagră
Milvus milvus (L., 1758) – Gaie-roşie
Neophron percnopterus (L., 1758) – Hoitar
Pernis apivorus (L., 1758) – Viespar

Familia Pandionidae
Pandion haliaetus (L., 1758) – Uligan-pescar

Ordinul Falconiformes
Familia Falconidae
Falco cherrug (Gray, 1834) – Şoim-dunărean
Falco naumanni (Fleisch., 1818) – Vânturel-mic
Falco peregrinus (Tunst., 1771) – Şoim-călător
Falco vespertinus (L., 1766) – Vânturel-de-seară

Ordinul Gruiformes

Familia Rallidae
Crex crex (L.,1758) – Cristel-de-câmp
Porzana parva (Scop., 1769) – Cresteţ-cenuşiu
Porzana porzana (L., 1766) – Cresteţ-pestriţ
Porzana pusilla (Pall., 1776) – Cresteţ-mic

Familia Otididae
Otis tarda (L., 1758) – Dropie

Ordinul Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
Himantopus himantopus (L., 1758) – Piciorong
Recurvirostra avosetta (L., 1758) – Cioc-întors

Familia Haematopodidae
Haematopus ostralegus (L., 1758) – Scoicar

Familia Glareolidae
Glareola pratincola (L., 1766) – Ciovlică-ruginie

Familia Scolopacidae
Gallinago media (Lath., 1787) – Becaţină-mare

Ordinul Columbiformes
Familia Columbidae
Columba oenas (L., 1758) – Porumbel-de-scorbură

Ordinul Strigiformes
Familia Tytonidae
Tyto alba (Scop., 1769) – Strigă
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Familia Strigidae
Asio flammeus (Pontopp., 1763) – Ciuf-de-câmp
Bubo bubo (L., 1758) – Buhă

Ordinul Coraciiformes
Familia Coraciidae
Coracias garrulus (L., 1758) – Dumbrăveancă

Ordinul Piciformes
Familia Picidae
Dendrocopos medius (L., 1758) – Ciocănitoare-de-stejar
Dryocopus martius (L., 1758) – Ciocănitoare-neagră
Picus viridis (L., 1758) – Ghionoaie-verde

Ordinul Passeriformes
Familia Alaudidae
Melanocorypha calandra (L., 1766) – Ciocârlie-de-bărăgan

Familia Turdidae
Monticola saxatilis (L., 1766) – Mierlă-de-piatră

Familia Muscicapidae
Ficedula hypoleuca (Pall., 1764) – Muscar-negru
Luscinia svecica (L., 1758) – Guşă-vânătă
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Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
CORMORAN-MIC
Ordinul Pelecaniformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost semnalată în cursul Pru
tului Inferior, cuibărind în colonii
mixte. (1) În jur de 75% din arealul
speciei este localizat în Europa.
HABITATUL. Lacurile și iazurile extin
se, cu vegetație arboricolă (sălcii),
folosite drept locație pentru cui
buri. În timpul iernii stă pe lacuri
le de acumulare și iazurile piscicole
abandonate.
ASPECTUL CANTITATIV. În Republica
Moldova efectivul constituie 250300 de perechi cuibăritoare, cea mai
mare parte concentrându-se în ba
zinul Prutului Inferior (lacul Man
ta, bălţile din preajma localităţilor

Colibași, Brânza, Văleni și Rezerva
ția Ştiinţifică „Prutul de Jos”). Popu
lația europeană reprezintă 27 00030 000 de perechi cuibăritoare.
FACTORII LIMITATIVI. Asanarea mlaș
tinilor din sectorul inferior al Pru
tului și Nistrului; campaniile de dis
trugere a păsărilor ihtiofage; devas
tarea ilegală a cuiburilor; împușcarea
păsărilor ce se hrănesc din pescării.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibărește în colonii mixte
cu cormoranul-mare, stârcul, egre
tele și rareori cu țigănușul, în săl
cii, câteodată în stuf. (2) Maturita
tea sexuală o atinge la vârsta de 2 ani.
Hrana este alcătuită din pește, dar în
mod ocazional poate consuma și li

pitori, crustacee, insecte acvatice,
gasteropode. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc date.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Convenția de la
Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecția
coloniilor; restaurarea habitatelor;
administrarea eficientă a arealelor;
eliminarea plaselor pescărești.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va the species was reported in the low
er Prut, nesting in mixed colonies. (1)
About 75% of the area of the species is lo
cated in Europe.
HABITAT. Lakes and ponds, extensive ar
boreal vegetation (willows) used as a
nesting site. In winter it stays in lakes and
abandoned fishponds.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
the species in the country is 250-300
breeding pairs, mostly concentrating in
the lower Prut basin (lake Manta, ponds
near villages Colibasi, Branza, Valeni
and the Scientific Reservation „Prutul

de Jos”). The population in Europe is
27 000-30 000 nesting pairs.
LIMITATION FACTORS. Draining of marshes
of the lower Prut and Nistru rivers; cam
paigns for the annihilation of fish eating
birds; illegal destruction of their nests;
shooting of birds which feed on caught
fish.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nests in mixed colonies with the
great cormorant, heron, egrets and glossy
ibis, rarely in willow trees, sometimes in
the reeds. (2) Sexual maturity reaches at
the age of 2 years. The feed consists of
fish, but occasionally the species may al
so eat leeches, crustaceans, water insects,
gastropods. (1, 3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; the Annex II of
the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
colonies; habitat restoration; efficient
management of areas; removal of fish
nets.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Georgios Alexandris

Familia Phalacrocoracidae

Surse de informaţie
1. Gache, 2000; 2. Munteanu, 1999; 3. Munteanu et al., 2006.

C. Cojan

Information sources
1. Gache, 2000; 2. Munteanu, 1999; 3. Munteanu et al., 2006

C. Cojan
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Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
PELICAN-CREȚ
Ordinul Pelecaniformes
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Foto: © 123RF.com: Vasily Vishnevskiy

ANIMALE Păsări

Familia Pelecanidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
sosește pentru oferta de hrană în băl
țile de pe r. Prut, pe lacurile Congaz,
Taraclia din lunca r. Ialpug. (1) Pes
te hotarele ţării cuibărește în Mun
tenegru, Grecia, Albania, România,
Bulgaria, spre est – pe Marea Azov,
Marea Caspică, pe unele lacuri în
Kazahstan și Mongolia, în Asia Mi
că. (2)
HABITATUL. Bazinele acvatice mari, bo
gate în pește și stufărișuri. În funcţie
de sursa de hrană, poate să fie pre
zentă în același habitat timp de 2-3
săptămâni, apoi se deplasează spre
alt bazin acvatic.

ASPECTUL CANTITATIV. Pentru hrană
apare în lunile mai–iunie în grupuri
de zeci de păsări care se țin aparte sau
împreună cu pelicanul comun.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa locurilor
de cuibărit și reducerea resurselor
piscicole.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Oaspete de vară în căutarea
hranei. Cuibărește în Delta Dună
rii în colonii mici. Ponta din 2, mai
rar – 1-3 ouă. Durata clocitului es
te de 30-32 de zile. Puii stau în cuib
aproape două luni şi sunt hrăniți cu
pește. (3) La vârsta de trei luni de
vin independenți. Maturitatea sexu
ală specia o atinge la patru ani. În oc
tombrie părăseşte Delta Dunării, în

dreptându-se spre cartierele de ier
nat în Delta Nilului.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Convenția de la
Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Evitarea de
ranjului în timpul aflării în căutarea
hranei pe teritoriul republicii; com
baterea braconajului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it arrives in the ponds of the Prut,
the lakes Congaz, Taraclia, from the Ial
pug river meadow. (1) Outside the coun
try it nests in Montenegro, Greece, Alba
nia, Romania, Bulgaria, to the east – the
Sea of Azov, the Caspian Sea, on some
lakes in Kazakhstan and Mongolia, in
Asia Minor. (2)
HABITAT. Large water basins rich in fish
and reeds. Depending on the source of
feed, it may be present in the same habi
tat for 2-3 weeks, then moves to another
water basin.

QUANTITATIVE ASPECT. For feed it stays in
groups of dozens of birds, either sepa
rately or with the great white pelican in
May–June.
LIMITATION FACTORS. Lack of nesting sites
and reduction of fisheries.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Summer guest for feeding. It
nests in small colonies in the Danube Del
ta. Egg-laying consists of 2, rarely – 1-3
eggs. The duration of incubation is 30-32
days. The chicks are in the nest for about
two months and are fed with fish. (3)
At the age of three months they become
independent. Species attains sexual ma
turity at four years. In October it leaves

the Danube Delta, heading for wintering
quarters in the Nile Delta.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces at zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; the Annex II
of the Bonn Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Avoiding distur
bance during the feeding on the territo
ry of the Republic of Moldova; combat
ing poaching.

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
2009; 3. Korodi, 1964.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
2009; 3. Korodi, 1964.

A. Munteanu
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Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
PELICAN COMUN
Ordinul Pelecaniformes
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va soseşte pentru oferta de hrană în
bălțile și lacurile din zona de sud în
lunile de vară. Peste hotarele ţării
cuibărește în sud-estul Europei, în
nord-estul Africii și în Asia de SudEst. Păsările eurasiatice sunt migra
toare, cele africane – sedentare. (1)
HABITATUL. Bazinele acvatice mari,
bogate în pește. Cuibărește în Del
ta Dunării pe plauri și stufării imen
se. Face deplasări în căutarea hranei
pe lacul Beleu, bălţile de la Manta
(Cahul) și pe lacurile de la Congaz
și Taraclia.
ASPECTUL CANTITATIV. Sosesc în sco
pul găsirii hranei în număr a câte

va sute de păsări. În Delta Dunării
cuibăresc aproximativ 3 600 de pe
rechi. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea locurilor de cuibărit și a sursei de hra
nă.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește în Delta Dunării în
martie–aprilie. Cuibărește în colo
nii mari. Femela depune 2 ouă în
tr-un cuib masiv, construit din frag
mente de trestie, papură. Incuba
ția durează cinci săptămâni. Pri
mele zile puii sunt hrăniți de pă
rinți prin regurgitare. (2) Unul din
adulți se află în cuib pentru a proteja
puii de dușmani și de razele solare. La
60-70 de zile ei sunt apți de zbor. (3)
Pe la mijlocul toamnei pasărea se în

dreaptă spre cartierele de iernat din
Delta Nilului.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
bălților mari cu stufărișuri și a lacu
rilor bogate în pește.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it arrives in summer for feed
ing to the ponds and lakes of the south.
Abroad it nests in south-eastern Europe,
north-eastern Africa and South-Eastern
Asia. Eurasian birds are migratory, the
African – sedentary. (1)
HABITAT. Large water basins rich in fish.
Nests in the Danube Delta on islets and
in large reed sectors. Travels in search of
feed to lakes Congaz and Taraclia.
QUANTITATIVE ASPECT. Arrives to search
for feed in numbers of several hundred
birds. About 3 600 pairs nest in the Dan
ube Delta. (1)

LIMITATION FACTORS. Reduction of nest
ing places and feed sources.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives to the Danube Delta in
March–April. Nests in large colonies.
The female lays two eggs in a massive
nest, built of fragments of cane, rush. In
cubation lasts for five weeks. On the first
days the chicks are fed by their parents by
regurgitation. (2) One of the adults pro
tects the chicks from enemies and sun
light. In 60-70 days they are able to fly. (3)
By mid-autumn the bird moves to win
tering quarters to the Nile Delta.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces in zoos.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Preservon of large
reed swamps and lakes rich in fish.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Stelian Porojnicu

Familia Pelecanidae

Surse de informaţie
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Radu, 1988.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Radu, 1988.

A. Munteanu
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Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
STÂRC-ROŞU
Ordinul Ciconiiformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este frecventă în bălţile din cursul
inferior al Prutului şi Nistrului,
uneori populează stufărişurile din
zonele centrală şi de nord. Peste ho
tarele ţării este răspândită în Europa
Centrală şi de Sud, spre est – până
în Asia Centrală, Extremul Orient,
India, China, în estul Africii, Mada
gascar. (1)
HABITATUL. Bălţile cu stufărişuri sau
pâlcuri de salcie de înălţime medie,
situate în acvatoriile cu adâncimi
mici. În perioada postnidicolă, poa
te fi observată şi pe iazuri în căutarea
hranei.

ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’70 ai
sec. XX, efectivul speciei era de câ
teva sute de păsări, la acelaşi nivel cu
stârcul-cenuşiu (2), iar în prezent es
te în declin, constituind aproxima
tiv 20-30 de perechi clocitoare.
FACTORII LIMITATIVI. Asanarea bălţi
lor şi dispariţia suprafeţelor masive
de stufărişuri.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. În decada a doua a lunii
aprilie, îşi construieşte cuibul în
stufăriş, mai rar în sălcii. (3) Ponta
este constituită din 4-5 ouă de
culoare albăstrui-verzui-deschis. In
cubaţia durează aproximativ 4 săp
tămâni. Puii eclozaţi sunt încălziţi
şi protejaţi de femelă, iar masculul
îi asigură cu hrană. În continuare

ambii părinţi îi alimentează cu peşte
mărunt, amfibieni, insecte. Puii în
cep să zboare la o lună şi jumătate,
însă la două luni se despart de pă
rinţi. (4) Specia părăseşte meleaguri
le noastre toamna.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenţia de
la Berna, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere şi hrană.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova the species is common in the
marshes of the lower Prut and Nistru riv
ers, sometimes it inhabits the reed veg
etation in the central and northern are
as. Abroad is spread in Central and South
America, to the east – to Central Asia,
Far East, India, China, east Africa, Madagascar. (1)
HABITAT. Marshes with reed or willow
clumps of medium height, located in wa
ter basins with shallow depths. During
post-celibacy season it can be observed
also in the ponds in search of feed.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 70’s of the
20th century, the number of the species

was several hundred birds, at the same
level with the grey heron (2), currently
is in decline, constituting about 20-30
nesting pairs.
LIMITATION FACTORS. Drainage of ponds
and disappearance of large areas of reeds.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. In the second decade of April
it builds its nest in the reeds, rarely in
brackish water. (3) Egg-laying consists
of 4-5 pale blue-green color eggs. Incu
bation lasts about four weeks. Hatched
chicks are warmed and protected by the
female, the male provides them with
feed. Later both parents feed them with
small fish, amphibians, insects. Chicks
are flying after a month and a half, and at

the age of two months separate form par
ents. (4) The species leaves the Republic
of Moldova in autumn.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding habitats.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a vertebratelor din România, 2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Munteanu et al., 2006; 4. Ignat, 2009.

A. Munteanu

Information sources
1. Cartea Rosie a vertebratelor din Romania,
2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Munteanu
et al., 2006; 4. Ignat, 2009.

A. Munteanu

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
STÂRC-GALBEN
Ordinul Ciconiiformes
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul
inferior al Prutului și Nistrului. În
timpul pasajului se întâlneşte și în
alte zone la hrană și odihnă. Peste
hotarele ţării este răspândită în
Europa de Sud-Est, Transcaucazia,
Asia Mică, Asia Centrală, Africa de
Nord și Madagascar. (1)
HABITATUL. Bălțile cu ape mici, vege
tație acvatică (stuf, papură, rogoz) și
sălcișuri din cursul inferior al Prutu
lui și Nistrului.
ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’ 90 ai
sec. XX, în colonia mixtă de lângă
Combinatul piscicol de la Cahul
cuibăreau cca 140 de perechi. (2) În

prezent se reproduc aproximativ 1520 de perechi.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor acvatice, exprimată prin
deficitul de hrană și/sau al locurilor
de cuibărit.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește mai târziu decât al
te ardeide, în prima jumătate a lu
nii aprilie. De obicei, cuibărește în
colonii împreună cu celelalte specii
de ardeide pe sălcii sau pe stuf. Cui
burile sunt amplasate la etajul de jos
al coloniei lângă cele ale stârculuicenușiu sau ale egretei-mici. Ponta
deplină este constituită din 4-5 ouă
de culoare albăstruie-verzuie. (3) In
cubația durează 23-24 de zile. Pu
ii sunt hrăniți cu insecte, pești mici

şi broaște. Încep să zboare la vârsta
de 40 de zile. Migrează de la sfârșitul
lunii august până în octombrie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de la
Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie
a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor acvatice bogate în locuri
de cuibărit și hrană.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it nests in marshes of the lower
Prut and Nistru rivers. During migration
it is found in other areas to feed and rest.
Outside the country it is spread in South
Eastern Europe, Caucasus, Asia Minor,
Central Asia, North Africa and Mada
gascar. (1)
HABITAT. Ponds with shallow water, water
vegetation (reed, rush, sedge) and willow
groves of lower Prut and Nistru rivers.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 90s of the
20th century, in fish mixed colonies near
by Cahul fish complex there were about

140 pairs nesting. (2) Currently about
15-20 pairs are reproducing.
LIMITATION FACTORS. Degradation of wa
ter ecosystems resulting in feed shortages
and/or reduction of nesting places.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives later than other Ardeidaes, in the first half of April. Usual
ly nests in colonies with other species of
the Ardeidae family, on willows or reed.
The nests are located at the bottom floor
of the colony near those of the grey her
ons or little egrets. Egg-laying consists of
4-5 blue-green eggs. (3) Incubation takes
23-24 days. The chicks are fed on insects,
small fish and frogs. Starts flying with

in 40 days. Migrates from late August to
October.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
water habitats rich in feed and nesting
sites.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Dave Montreuil

Familia Ardeidae

Surse de informaţie
1. Иванов, 1976; 2. Ганя, Зубков, 1989;
3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Иванов, 1976; 2. Ганя, Зубков, 1989;
3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu
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Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
BUHAI-DE-BALTĂ
Ordinul Ciconiiformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În unele areale din
Europa, inclusiv în Republica Mol
dova, pe timpul iernii, pot rămâne
exemplare solitare, dacă găsesc con
diții de supraviețuire și resurse trofi
ce. (2, 3)
HABITATUL. Suprafețele acvatice cu
ape nu prea adânci; stufăriile întin
se și compacte; tufișurile și subarbo
retul.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul euro
pean este estimat la 34-54 mii de pe
rechi cuibăritoare. În România sunt
înregistrate 1 500-2 000 de perechi
cuibăritoare, iar în Ucraina – 1015 mii. Pe teritoriul Republicii Mol
dova se găsesc 40-50 de perechi, mai

ales în văile lacurilor din cursul in
ferior al Prutului și pe fl. Nistru. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor acvatice, secarea suprafețe
lor acvatice, precum și poluarea ape
lor stagnante și lin curgătoare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Pasăre solitară ce cuibărește
în stufării întinse, fiind foarte rar vă
zută de om. Sezonul de reproduce
re începe primăvara devreme. Mas
culul este poligam. În caz de pericol,
își întinde ciocul îndreptat în sus,
într-o postură rigidă, fiind greu de
observat, deoarece dungile verticale
de pe corp imită perfect tulpinile
stufărișului. Se hrănește cu peștișori,
mormoloci, crustacee acvatice, insecte acvatice și icre de pește. (2, 4)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu se
cunosc date.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Convenția de
la Bonn, 1979 (Anexa II); SPEC 3.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conserva
rea habitatelor acvatice; interzice
rea arderii stufului; tăierea sălcișu
lui, răchitișului și a păpurișului; pre
venirea poluării apelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In some areas of Eu
rope, including the Republic of Moldo
va, solitary specimens may remain for
winter if there are available conditions
for survival and trophic resources. (2, 3)
HABITAT. Water surfaces with shallow wa
ters, large and compact reed; bushes and
undergrowth.
QUANTITATIVE ASPECT. The European
numbers are estimated at 34-54 thou
sand breeding pairs. In Romania there
are registered 1 500-2 000 nesting pairs,
and in Ukraine – 10-15 thousand. On
the territory of the Republic of Moldova
there are 40-50 of such pairs, especially

in the valleys of the lower Prut and Nis
tru rivers. (1)
LIMITATION FACTORS. Destruction of wa
ter habitats and depletion of surface wa
ters, as well as pollution of stagnant and
smooth-flowing waters.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A solitary bird that nests in large
reeds, is rarely seen by humans. The
breeding season begins in early spring.
The male is polygamous. In case of dan
ger, opens its beak pointing up in a rig
id posture, is hardly noticed as vertical
stripes on the body perfectly imitate the
strains of the reed. Feeds on small fish,
tadpoles, water crustaceans, water insects
and fish eggs. (2, 4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; the Annex II of
the Bonn Convention, 1979; SPEC 3.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
water habitats; prohibition of burning
reeds; cutting willow groves; osier plot
and reeds; prevention of water pollution.

Surse de informație
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
Munteanu, 2009; 3. Cojan, Bogdea, 2009;
4. Munteanu, 1999.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2 Cojan,
Munteanu, 2009; 3 Cojan, Bogdea, 2009;
4. Munteanu, 1999.

C. Cojan

Casmerodius (Egretta) alba (Linnaeus, 1758)
EGRETĂ-MARE
Ordinul Ciconiiformes
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Foto: © T. Cozari

ANIMALE Păsări

Familia Ardeidae

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. Specie cosmopolită
din tipul faunistic chinez. În Repu
blica Moldova este întâlnită prin mai
multe bazine acvatice. Peste hotarele
ei este răspândită în zonele tempera
te și tropicale ale globului. În Euro
pa are un areal discontinuu.
HABITATUL. Bălțile și iazurile cu ape
puțin adânci, cu vegetație palustră,
bogate în hrană.
ASPECTUL CANTITATIV. Aproximativ
30-50 de perechi. Are tendința de
lărgire a ariei.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea și
reducerea habitatelor. (1)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Apare în pasajul de primă
vară în prima jumătate a lunii mar
tie. În aprilie își construiește cuibul
în stufărișuri, pe sălcii joase în co
lonii mixte cu alte specii de stârci:
stârcul-cenușiu, egreta-mică, stâr
cul-galben, stârcul-roșu. Ponta es
te constituită din 3-4 ouă de culoa
re albastră-verzuie. Clocesc alter
nativ ambii părinți, timp de 25-27
de zile. (2) În prima jumătate a lui
mai apar primii pui. Timp de 6 săp
tămâni puii sunt hrăniți de păsările
adulte cu pești, broaște, insecte. În
luna iulie puii împreună cu părin
ții părăsesc cuibul. Spre sfârșitul ve
rii începe formarea stolurilor de mi

grație. Unii indivizi se rețin și în lu
nile de toamnă.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Crearea con
dițiilor necesare pentru reproducere.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. Cosmopolitan spe
cies of Chinese fauna type. In the Repub
lic of Moldova it is seen in many basins.
Abroad it is spread in temperate and trop
ical areas of the world. In Europe it has a
discontinuing habitat.
HABITAT. Marshes and shallow ponds,
with swamp vegetation and rich feed.
QUANTITATIVE ASPECT. About 30-50 pairs.
Tends to broaden the area.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
habitat reduction. (1)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Appears during spring migra
tion in the first half of March. In April it

builds its nest in the thickets and low wil
lows in mixed colonies with other species
of herons: grey heron, little egret, squac
co heron, purple heron. Egg-laying is of
3-4 eggs. Their color is blue-green. Alter
natively both parents incubate for 25-27
days. (2) In the first half of May the first
chicks appear. For six weeks the chicks
are fed by the adult birds with fish, frogs,
insects. In July the chicks leave the nest
together with their parents. In the late
summer migratory flocks start forming.
Some specimens remain also for the au
tumn months.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creating condi
tions for reproduction.

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2010(2); 2. Munteanu
et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu et al., 2010(2); 2. Munteanu et
al., 2006.

A. Munteanu
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Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
BARZĂ-ALBĂ
Ordinul Ciconiiformes
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Foto: © 123RF.com: Evgeny Prokofyev
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în preajma localităţi
lor ce au biotopi acvatici. Peste ho
tarele ei este răspândită în Europa,
Asia, Extremul Orient, Japonia şi în
Africa de Nord. (1)
HABITATUL. Cuibăreşte în localităţile
din apropierea apelor, pe acoperişuri,
pe cumpăna fântânilor, pe pilonii
de telegraf şi ai liniilor electrice (2),
mai rar pe arbori.
ASPECTUL CANTITATIV. Prin anii ’80 ai
sec. XX, efectivul numeric constitu
ia circa 800-900 de perechi. (2) În
prezent, populaţia este în declin nu
meric, cuprinzând cca 400-600 de
perechi clocitoare. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Procesul de mo
dernizare şi transformare a biotopi
lor antropizaţi, ceea ce a contribuit
la reducerea bazei trofice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Soseşte în a doua decadă a
lunii martie. Cuibul este construit
de ambii parteneri. Cuibăresc soli
tar. Ponta este formată din 3-4 ouă
albe mate, depuse la un interval de
2-3 zile. Puii sunt hrăniţi prin regur
gitare de ambii părinţi, apoi aceş
tia se alimentează de sine stătător
cu broaşte, şerpi, insecte, rozătoare
mici. Pe la finele lunii august îşi iau
zborul spre sudul Africii.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenţia de la Ber
na, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Crearea
condițiilor propice pentru nutriție și
reproducere în preajma localităților
unde sunt prezenţi biotopi acvatici.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is meets around localities
with water biotopes. Abroad it is spread
in Europe, Asia, Far East, Japan and
North Africa. (1)
HABITAT. Nests in areas near water, on
rooftops, telegraph pylons and transmis
sion lines (2), rarely on trees.
QUANTITATIVE ASPECT. By the 80’s of the
20th century, it numbered about 800-900
pairs. (2) Currently, the population is de
clining in number, constituting about
400-600 nesting pairs. (3)
LIMITATION FACTORS. The anthropogenic
modernization and transformation of bi

otopes, which contributed to the reduc
tion of the trophic base.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives to the Republic of Mol
dova in the second decade of March.
The nest is built by both partners. Soli
tary nesting. Egg-laying consists of 3-4
white eggs, laid at an interval of 2-3 days.
The chicks are fed through regurgitation
by both parents, then they feed inde
pendently on frogs, snakes, insects, small
rodents. By the end of August they take
flight to south Africa.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Creation of con
ditions for nutrition and reproduction
near the localities where water biotopes
are present.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 1999; 2. Ganea, 1987; 3. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochircă

Information sources
1. Munteanu, 1999; 2. Ganea, 1987; 3. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochirca

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
BARZĂ-NEAGRĂ
Ordinul Ciconiiformes
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STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în perioada de cuibă
rit atât în apropierea pădurilor din
zonele centrală și de nord, cât și în
bălțile din zona de sud. Peste hotare
le ţării arealul include transpalearcti
cul cuprins între 30 și 60o lat. N., es
te răspândită de la Oceanul Atlantic
până la Oceanul Pacific. (1) Iernează
în Africa și sudul Asiei.
HABITATUL. Pădurile cu copaci înalți;
apele curgătoare, izolate de prezența
omului. Cuibărește și în plopi înalți,
înconjurați cu brâie de stuf, nemij
locit în mlaștina bogată în hrană.
ASPECTUL CANTITATIV. Până în anii ’50
ai sec. XX cuibăreau câteva perechi

în apropierea s. Cioburciu (ŞtefanVodă). (2) În prezent cuibăresc 4-5
perechi.
FACTORII LIMITATIVI. Deranjul în pe
rioada de cuibărit; tăierea copacilor
seculari și reducerea resurselor de
hrană.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește pe la mijlocul lunii
aprilie. De obicei, păsările adulte
se întorc în perechi la cuiburile din
anii precedenți, amplasate în vârful
coronamentului arborilor înalți. Pe
la sfârșitul lunii aprilie–începutul
lui mai, femela depune 3-5 ouă albe
cu nuanțe verzui. Incubația durează
35-40 de zile. (3) Masculul asigură
puii cu hrană (pești, amfibieni, in
secte). În migrația de toamnă se adu

nă în stoluri zeci de indivizi în bălțile
din sudul republicii.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); CITES (Anexa II);
Convenția de la Berna, 1979 (Anexa II); Convenţia de la Bonn, 1979
(Anexa II); Cartea Roșie a Republicii
Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Exclude
rea deranjului în raza de 100 m de
la cuib în perioada de reproducere;
protecția arborilor în care sunt am
plasate cuiburile.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it can be seen during nesting period in
the proximity of the forests in the cen
tral and northern area, and in marshes in
the south. Abroad it includes the trans
palearctic area between 30 and 60° lat.
N., spread from the Atlantic to the Pacif
ic Ocean. (1) Winters in Africa and south
Asia.
HABITAT. Forests with tall trees; rivers,
isolated from human presence. Nests in
tall poplars, surrounded by belts of reed,
mostly in swamps rich in feed.
QUANTITATIVE ASPECT. Until the 50s of
the 20th century several pairs nested near

the village Cioburciu (Stefan-Voda). (2)
Currently there are 4-5 nesting pairs.
LIMITATION FACTORS. Disturbance during
the nesting period; cutting of old trees
and reducing of feed resources.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arriving in mid-April. Usually
adult birds return in pairs to their nests of
previous years, placed on the top of can
opy of tall trees. In late April–early May,
the female lays down 3-5 white eggs with
greenish shades. Incubation takes 35-40
days. (3) The male provides the chicks
with feed (fish, amphibians, insects). The
autumn migration flocks gather dozens
of specimens in the ponds south of the
country.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I
of the Birds Directiva; the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention; The Red Book of the Republic
of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Exclusion of dis
turbance on a radius of 100 m from the
nest during breeding; protection of trees
where the nests are placed.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 2009; 2. Ганя, Зубков, 1989;
3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 2009; 2. Ганя, Зубков, 1989;
3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu
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Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
LOPĂTAR
Ordinul Ciconiiformes
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Foto: © 123RF.com: Matyas Rehak

ANIMALE Păsări

Familia Threskiornithidae

STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va cuibărește în bălțile din cursul in
ferior al Prutului și Nistrului. (2) Fi
ind specie palearctică, are răspândi
re discontinuă în Europa și Asia. (1)
HABITATUL. Bălțile și lacurile cu stu
făriș sau sălcii de înălțime medie și
ape puțin adânci.
ASPECTUL CANTITATIV. Aproximativ
10-20 de perechi. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor acvatice prin arderea stufu
lui; deranjarea păsărilor în perioada
de reproducere; reducerea suprafețe
lor inundabile.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it nests in the marshes of the low
er Prut and Nistru. (2) Being a Palearctic
species it has spread to Europe and Asia
in declining numbers. (1)
HABITAT. Ponds and lakes with reed or
willows of average height and shallow
waters.
QUANTITATIVE ASPECT. Approximately 10
to 20 pairs. (3)
LIMITATION FACTORS. Degradation of wa
ter habitats by burning reeds; distur
bance during breeding; reduction of
flooded areas.
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PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Apare pe la sfârșitul lunii
martie–începutul lunii aprilie în
stoluri a câte 15-20 de păsări. Cui
bărește în colonii monospecifi
ce sau mixte în stufăriș uscat ori în
sălcii mici. Ponta deplină constitu
ie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii,
de formă ovoidă. Clocesc alternativ
ambii părinți timp de 23-24 de zi
le. La 7 săptămâni, puii sunt apți de
zbor. (4) Datorită adaptării ciocului,
prin mișcări de la stânga la dreapta
și viceversa, pasărea filtrează o parte
de organisme de zooplancton și fi
toplancton din apele mici. Foloseș
te, de asemenea, pești mici, broaște.
În luna august se adună în stoluri de

zeci și sute de păsări pentru pasajul
de toamnă și migrează spre sud.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Trecerea
habitatelor de cuibărit în arii prote
jate de stat; excluderea incendierii
stufărișului, a deranjului și comba
terea braconajului.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Appears in late March–early
April in flocks of 15-20 birds. Nests in
monospecific or mixed colonies in dry
reeds or small willows. Egg-laying con
sists of 3-4 white eggs with red spots.
Both parents incubate alternatively for
23-24 days. At 7 weeks, the chicks are
able to fly. (4) Because of adaptation of
the beak, through movements from left
to right and vice versa, the bird filters the
plankton organisms and phytoplankton.
It also consumes small fish, frogs. In Au
gust, the birds gather in flocks of tens and
hundreds of birds for the autumn migra
tion to the south.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Moving the nesting habitats to the state protected areas;
prohibition of burning reeds, of distur
bance, combating poaching.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Munteanu et. al., 2010(2); 4. Ignat,
2009.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Munteanu et. al., 2010(2); 4. Ignat,
2009.

A. Munteanu

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
ȚIGĂNUȘ
Ordinul Ciconiiformes
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STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va cuibărește în bălțile Prutului de
Jos. În căutarea hranei frecventează
și bălțile din cursul inferior al Nis
trului. Are un areal vast; se întâlneş
te pe cinci continente. Peste hotare
le ţării este răspândită din sudul Eu
ropei până în Asia Centrală și de Est,
în Filipine, Indonezia, Australia, su
dul Africii, Madagascar şi în Ameri
ca Centrală. (1)
HABITATUL. Bălțile întinse cu ape pu
țin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se
hrăneşte în luncile inundabile.
ASPECTUL CANTITATIV. Aproximativ
5-10 perechi la cuibărit în bălțile
Prutului de Jos. (2) În scopul găsi

rii hranei, apare și pe apele din lunca
Nistrului Inferior.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea și
reducerea suprafețelor zonelor ume
de.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie de origine meditera
neeană. Sosește în prima jumătate a
lunii aprilie. La mijlocul lunii mai
cuiburile cu ponta din 3-4 ouă al
băstrui-verzui sunt amplasate în săl
cii la înălțimea de 4 m, la periferia
coloniei, compuse din stârci, egre
te, cormorani-mici și lopătari. (3)
Clocesc alternativ femela şi mascu
lul timp de 21 de zile. Puii sunt hră
niți de părinți timp de 48-50 de zi
le cu insecte acvatice, melci, pești
mici. (3, 4) În luna august formea

ză stoluri împreună cu păsările adul
te, iar pe la sfârșitul lunii migrează
spre sud.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere și de hra
nă; excluderea deranjului în peri
oada de reproducere și combaterea
braconajului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it nests in the marshes of lower Prut. In
search of feed and ponds it visits the low
er Nistru. It has a vast area; can be seen
on five continents. Outside the country it
is spread in southern Europe to Central
and Eastern Asia, the Philippines, Indo
nesia, Australia, south Africa, Madagas
car and Central America. (1)
HABITAT. Large ponds with shallow reeds
and willows. Feeds in floodplains.
QUANTITATIVE ASPECT. Approximately 5
to 10 nesting pairs in the lower Prut marshes. (2). In order to find feed it appears
on the lower Nistru floodplain waters.

LIMITATION FACTORS. Degradation and
reduction of wetland areas.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species of Mediterranean origin.
Arrives in the first half of April. In midMay nests with the egg-laying consisting
of 3-4 blue-green eggs that are placed in
the willows at the height of 4 m, on the
outskirts of the colony consisting of her
ons, egrets, pygmy cormorants, spoon
bills. (3) The female and male hatch alter
natively for 21 days. The chicks are fed by
their parents for 48-50 days with water
insects, snails, small fish. (3, 4) In August
forms flocks of adult birds and at the end
of the month they migrate to the south.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding and feeding habitats; excludion
of disturbance during breeding and com
bating poaching.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Leonid Pilnik

Familia Threskiornithidae

Surse de informaţie
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2010(2); 3. Munteanu, et al., 2006; 4. Ignat,
2009.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2010(2); 3. Munteanu et al., 2006; 4. Ignat,
2009.

A. Munteanu
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Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
GÂRLIȚĂ-MICĂ
Ordinul Anseriformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări

Familia Anatidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește în cursul inferior al
Prutului, ca oaspete de iarnă, mai
ales pe terenurile agricole. Iernează
în Bulgaria, România, Ucraina, Gre
cia și Peninsula Balcanică. (2, 4)
HABITATUL. Pajiștile ce conţin cul
turi agricole de toamnă. Noaptea o
petrece în stufăriile bălților din Pru
tul Inferior, în stolurile mixte cu alte
specii de gâște.
ASPECTUL CANTITATIV. Populația es
timată în cartierele de iernare este
de circa 1 900 de exemplare. Spe
cia cuibăritoare europeană este foar
te mică (circa 240 de perechi), în
registrându-se un declin permanent.

Păsările prezente în timpul iernii în
Republica Moldova sunt estimate la
30-35 de exemplare. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor prin construirea acumulă
rilor de apă pentru producerea ener
giei electrice; deranjul din zonele de
cuibărit și cele de iernare; mortalita
tea produsă de vânătoarea acciden
tală și braconajul.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Se hrănește cu grâu și orzde-toamnă, cu vegetație fragedă și
semințe rămase în urma lucrărilor
agricole. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Protejată teri
torial în rezervațiile ştiinţifice „Pru

tul de Jos”, „Pădurea Domnească”. A
fost inclusă în: Directiva Păsări (Anexa I); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II); SPEC 1.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Desemna
rea zonelor protejate; stoparea vână
rii; reducerea deranjului generat de
activitățile agricole, turistice, pre
cum și combaterea braconajului atât
în zonele de cuibărit, cât și în cele de
iernare.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the lower course of
the river Prut, as a guest in winter, es
pecially on agricultural lands. Winters
in Bulgaria, Romania, Ukraine, Greece
and in the Balkan Peninsula. (2, 4)
HABITAT. Meadows containing autumn
crops. Spends the night in the swamp
thickets of lower Prut, in mixed flocks
with other species of geese.
QUANTITATIVE ASPECT. Estimated popu
lation in the wintering grounds of about
1 900 specimens. European breeding
species number is very small (about 240
pairs), registering a permanent decline.

Birds present in winter in the country are
estimated at 30-35 specimens. (1)
LIMITATION FACTORS. Destruction of habitats by building water reservoirs for
electricity production; disturbance of
nesting and wintering areas; deaths
caused by hunting and poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Feeds on wheat and barley, early
vegetation and seeds remaining after ag
ricultural works. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Territorially protected in scientific reservations „Prutul de
Jos” and „Padurea Domneasca”. Inclu-

ded in: the Annex I of the Birds Directive;
the Annex II of the Berne Convention,
1979; the Annex II of the Bonn Conven
tion, 1979; SPEC 1.
PROTECTION MEASURES. Designation of
protected areas; ban on hunting; reduc
tion of disturbance caused by agricul
tural activities, tourism and combating
poaching in nesting and wintering sites.

Surse de informație
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Gache,
2000; 3. Munteanu, 1999; 4. Munteanu
et al., 2006.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Gache,
2000; 3. Munteanu, 1999; 4. Munteanu
et al., 2006.

C. Cojan

Aythya nyroca (Güld., 1770)
RAȚĂ-ROȘIE
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în bălţile Prutului
Inferior. Peste hotarele ţării popu
lează un teritoriu vast, însă disconti
nuu, din sud-vestul Europei până în
Asia Centrală. (2) Iernează în Marea
Mediterană și în Africa.
HABITATUL. Bălțile mari cu ape adânci
și vegetație emersă bogată (stuf, pa
pură); în special insulele plutitoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Până în anii
’70 ai sec. XX era o specie comună.
Prin anii ’90 ai sec. trecut, numărul
păsărilor s-a redus considerabil
în populația vestică a speciei. În
prezent cuibăresc 30-40 de perechi.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor naturale; reducerea supra
fețelor de stufăriș; deranjul în peri
oada de cuibărit.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Primele păsări sosesc în băl
țile din sudul ţării pe la mijlocul lu
nii martie. În a doua jumătate a lui
aprilie raţa începe să-și construiască
cuibul din fire de plante uscate, căp
tușit cu puf, la marginea apei pe sol
sau pe insulițe plutitoare, camuflat
în vegetație, cu ieșire spre apă. Ponta
este compusă din 10-12 ouă. Fiind
foarte prudentă, în caz de pericol pă
răsește pe neobservate cuibul acope
rit cu puf. Femela clocește după de
punerea ultimului ou timp de 25-26
de zile. (1) Puii eclozați, după câteva

ore, părăsesc cuibul, urmând femela
în locuri mai retrase. Pe la mijlocul
lunii august, majoritatea puilor în
cep să zboare.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa III); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor cu ape adânci și insule
bogate în vegetație emersă.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va the species is found in the ponds of the
lower Prut river. Inhabits a vast territory,
but shrinking, from south-western Eu
rope to Central Asia. (2) Winters in the
Mediterranean Sea area and in Africa.
HABITAT. Large ponds with deep waters
and rich vegetation (reed, cane); especial
ly on floating islands.
QUANTITATIVE ASPECT. Until the 70’s of
the 20th century it was a common spe
cies. By the 90’s of last century, the num
ber of birds has decreased considerably in
the western population of the species.
Currently there are 30-40 nesting pairs.

LIMITATION FACTORS. Degradation of natural habitats; reduction of the areas of
reed; disturbance during the nesting pe
riod.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The first birds arrive to the ponds
in the south of the country by mid-March.
In the second half of April the species be
gins to build the nest from dried plants,
lined with puff, at the water’s edge on the
ground or floating islands, hidden in the
vegetation, bordering the water. Egg-lay
ing is composed of 10-12 eggs. In case of
danger the species leaves unnoticed the
nest covered with puff. After the last egg
is laid the female incubates it for 25-26
days. (1) The chicks, leave the nest, with

in a few hours after hatching, following
the female to more remote places. By the
middle of August, most juvenile are al
ready flying.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex III of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
deepwater habitats and islands rich in
vegetation.

Surse de informaţie
1. Аверин et al., 1981; 2. Cartea Roşie a vertebratelor din România, 2005.

A. Munteanu

Information sources
1. Аверин et al., 1981; 2. Cartea Roşie a vertebratelor din Romania, 2005.

A. Munteanu
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Branta ruficollis (Pallas, 1769)
GÂSCĂ-CU-GÂT-ROȘU
Ordinul Anseriformes
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Foto: © 123RF.com: Micha Klootwijk

ANIMALE Păsări

Familia Anatidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. Specie endemică pen
tru spațiul Rusiei. În perioada de re
producere arealul este restrâns şi se
întâlneşte în tundrele Rusiei siberi
ene. Iernează în zona de vest a Mării
Negre, în România, Bulgaria, Ucrai
na și în Republica Moldova. (4)
HABITATUL. Zonele umede din ba
zinul Prutului Inferior (s. Colibași,
Brânza, Văleni (Cahul), lacurile Manta și Beleu). (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Populația spe
ciei este estimată în cartierele de ier
nare la circa 30 000 de exemplare. (1)
Pe plan global, cu toate acțiunile pri
vind conservarea habitatelor de cui

bărit și iernat, acestea relevă o crește
re nesemnificativă a efectivului.
FACTORII LIMITATIVI. Accesul omu
lui în locurile de înnoptat și refugiu;
utilizarea irațională a substanțelor
chimice pe suprafețele agricole; dis
trugerea habitatului; coliziunea cu
firele de înaltă tensiune; braconajul
și turbinele eoliene.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuplurile se formează pen
tru toată viața, iar maturitatea sexu
ală o ating la vârsta de 3 ani. Se hră
nește cu vegetale, insecte, dar și cu
semințe de cereale (grâu, porumb,
ovăz, secară, orz). (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în: Directiva Păsări
(Anexa I); CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa
II); SPEC 1.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Utilizarea
rațională a pesticidelor și insecti
cidelor; combaterea braconajului,
a vânării ilegale; limitarea accesului
omului în locurile de înnoptare și
hrănire.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. A species that is en
demic in the area of Russia. During the
breeding the area is restricted and is lo
cated in the Russian Siberian tundra.
Winters in the western part of the Black
Sea in Romania, Bulgaria, Ukraine and
Moldova. (4)
HABITAT. Wetlands of lower Prut basin
(Colibasi, Branza, Valeni (Cahul), lakes
Manta and Beleu). (3)
QUANTITATIVE ASPECT. The species population on the wintering grounds is esti
mated at about 30 000 specimens. (1)
Globally, due to all actions on nesting

and wintering habitats, the species shows
a significant increase in its number.
LIMITATION FACTORS. Access of humans
to nightfall and refuge places; excessive
use of chemicals in agricultural areas;
habitat destruction; high voltage wires
collision; poaching and wind turbines.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Pairs are formed for life and reach
sexual maturity at the age of 3 years.
Feeds on plants, insects, and seeds of ce
reals (wheat, corn, oats, rye, barley). (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I

of the Birds Directive; the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; SPEC 1.
PROTECTION MEASURES. Rational use of
pesticides and insecticides; combating
poaching, illegal hunting; limitation of
human access to feeding and overnight
places.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
2008; 3. Cojan, Munteanu, 2009; 4. Munteanu et al., 2006.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
2008; 3. Cojan, Munteanu, 2009; 4. Muntea
nu et al., 2006.

C. Cojan

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
LEBĂDĂ-DE-IARNĂ
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând la
curile puțin adânci cu apă stătătoare
sau lin curgătoare. Este răspândită în
regiunile nordice ale Eurasiei (Rusia,
Scandinavia, Islanda), migrând spre
zonele temperate din sudul Europei
şi Asiei unde iernează. (2, 3, 4)
HABITATUL. Lacurile cu ape stătătoa
re sau lin curgătoare din cursul infe
rior al Prutului, cu precădere Beleu
și Manta, dar și fl. Nistru.
ASPECTUL CANTITATIV. În cartierele
de iernare sunt circa 68 mii de pă
sări. Populația din România este in
ventariată la 3 000-4 500 de exem
plare, în Ucraina – la 1 000-5 000

de exemplare, în Republica Moldo
va – la 25-30 de indivizi, mai ales pe
suprafețele acvatice de la Dubăsari
(UATSN), dar și în cursul inferior
al Prutului și pe văile Nistrului. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor prin construirea lacurilor de
acumulare pentru producerea ener
giei electrice; deranjul; vânătoarea și
braconajul.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Durata vieţii ajunge la circa
8 ani. Este în general o specie vege
tariană, consumând plante acvatice
(tulpini, frunze, rădăcini, muguri),
dar poate folosi ca hrană și neverte
brate mici. (4) Cuibărește pe lângă
lacurile de stepă cu ape puțin adânci,
lacurile naturale și iazurile de tun

dră, unde nu sunt deranjate de bărci
și activitatea umană.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu se
cunosc date.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Convenția de la
Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Combaterea vânării ilegale și a braconajului;
utilizarea rațională a fertilizanților;
instalarea semnalelor sonore pe lini
ile de înaltă tensiune.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is a guest in winter, preferring
shallow lakes with stile or gently water. A
common in the northern regions of Eur
asia (Russia, Scandinavia, Iceland) and
migrates to southern temperate zones of
Europe and Asia where it winters. (2, 3, 4)
HABITAT. Lakes with still or gently waters
of the lower Prut river, especially Beleu
and Manta, and of the Nistru river.
QUANTITATIVE ASPECT. On the winter
ing grounds are approximately 68 000
birds. The population of Romania is in
ventoried at 3 000-4 500 specimens, in
Ukraine – 1 000-5 000 specimens, in the
Republic of Moldova – 25-30 specimens,

especially on Dubasari (Transnistrian
region) water surfaces, and in the lower
Prut and Nistru floodplains. (1)
LIMITATION FACTORS. Destruction of
habitats by building reservoirs to pro
duce electricity; disturbance; hunting
and poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Longevity reaches about 8 years.
The species is generally vegetarian, con
suming water plants (stems, leaves, roots,
shoots), but it can also feed on small in
vertebrates. (4) Nests close to steppe
shallow lakes, natural lakes and tundra
ponds, where it is not disturbed by boats
and human activity.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; the Annex II
of the Bonn Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Combating ille
gal hunting and poaching; rational use
of fertilizers; installation of sound signals
on power lines.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Ciochia,
2001; 3. Munteanu et al., 2006; 4. Tucker
et al., 1997.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Ciochia,
2001; 3. Munteanu et al., 2006; 4. Tucker
et al., 1997.

C. Cojan
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Cygnus olor (Gmelin, 1789)
LEBĂDĂ-DE-VARĂ
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova se întâlnește în cursul inferior
al Prutului și pe fl. Nistru. În ierni
le blânde, unele exemplare rămân la
noi pe suprafețele acvatice neînghe
țate. Peste hotarele ţării este întâlni
tă cu precădere în nordul Europei şi
Asia. Iarna migrează spre sudul Mă
rii Caspice, în Delta Nilului şi în es
tul Mării Mediterane. (2, 3)
HABITATUL. Lacurile cu ape adânci,
bogate în vegetație pentru cuibărit și
refugiu. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul eu
ropean al speciei reprezintă 86 000120 000 de exemplare. În România
specia este estimată la 750-1 000 de

perechi cuibăritoare, în Ucraina – la
950-1 550, iar în Republica Moldo
va – la 70-120. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Înmulțirea excesivă a câinilor-enoți și a vulpilor
care distrug pontele sau chiar mă
nâncă puii; lipsa locurilor de cuibă
rit; pășunatul în zonele acvatice; uti
lizarea irațională a chimicalelor și
pesticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Consumă preponderent ve
getale și în proporții mai mici hrană
de origine animală. Este specie mo
nogamă, formând perechile pentru
toată viața. Maturitatea sexuală este
atinsă la vârsta de 3 ani. (2)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be seen in the lower Prut
and Nistru. In mild winters, some spec
imens remain in the country on not fro
zen water surfaces. Outside the country it
is found mainly in northern Europe and
Asia. In winter the migrates to the south
ern Caspian Sea, in the Nile Delta and
the eastern Mediterranean Sea. (2, 3)
HABITAT. Lakes with deep waters, rich in
vegetation for nesting and shelter. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
species in Europe is 86 000-120 000
specimens. In Romania the species is es
timated at 750-1 000 nesting pairs, in

Ukraine – 950-1 550, and in the Repub
lic of Moldova – 70-120. (1)
LIMITATION FACTORS. Excessive multiplication of raccoons and foxes that destroy
spawns or eat juveniles; lack of nesting
places; excessive grazing on floodplain
areas; wasteful use of chemicals and pes
ticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Consumes mostly plants and less
animal feed. The species is monogamous,
forming pairs for life. Sexual maturity is
reached at the age of 3. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. If tamed,
it can be reproduced in captivity.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Fi
ind îmblânzită, se poate reproduce
în captivitate.
STAREA DE PROTECȚIE. Este ocroti
tă de lege în rezervațiile ştiinţifice
„Prutul de Jos”, „Pădurea Domneas
că”. A fost inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa II); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa III); Convenția de
la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Limitarea
pășunatului în habitatele acvatice;
utilizarea rațională a chimicalelor și
formarea platformelor artificiale (a
plaurilor artificiali) pentru cuibărit.
Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
Munteanu, 2009; 3. Munteanu et al., 2006.

C. Cojan

PROTECTION STATUS. Protected in scientific reservations „Prutul de Jos”,„Pa
durea Domneasca”. Included in: the Annex II of the Birds Directive; the Annex III of the Berne Convention, 1979;
the Annex II of the Bonn Convention,
1979; The Red Book of the Republic of Moldova (second edition).
PROTECTION MEASURES. Limitation of
grazing in water habitats; rational use of
chemi-cals and artificial platforms for
mation (the artificial mats) for nesting.
Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
Munteanu, 2009; 3. Munteanu et al., 2006.

C. Cojan

Netta rufina (Pallas, 1773)
RAȚĂ-CU-CIUF
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată la cuibărit în
anii ’70 ai sec. XX în bălțile din
cursul inferior al Prutului. (3) Pes
te hotarele ţării populează zonele de
stepă și de deșert din Europa, spre
est – până în Mongolia, la sud – pâ
nă în Tadjikistan. În Europa cuibă
rește sporadic. (2)
HABITATUL. Bălțile mari cu vegeta
ție acvatică bogată; plaurii care al
ternează cu suprafețe de ape având
adâncime diferită.
ASPECTUL CANTITATIV. Prin anii ’70
ai secolului trecut au cuibărit 5-7
perechi. În prezent se observă în
tr-un număr mic în pasaj.

FACTORII LIMITATIVI. Bălțile sunt lip
site de insule plutitoare (plauri) și de
stufărișuri.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. În pasajul de primăvară so
sește în a doua jumătate a lunii mar
tie. Își construiește un cuib relativ
mare, din tulpinițe de plante uscate,
la marginea apei pe un suport tare,
camuflat cu vegetație. Cuibul este
căptușit cu puf. Ponta constă din 6-8
ouă de culoare maroniu-deschis. (1)
Clocește numai femela. Masculul,
după prima perioadă de incubație,
se îndepărtează spre locurile de nă
pârlit. Peste 24-25 de zile puii eclo
zează. În primele zile de viață se țin
în sectoarele acvatice dosite. Se hră
nesc cu plante și insecte acvatice. În

cep să zboare până la mijlocul lui au
gust. Migrează în septembrie–oc
tombrie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de
la Berna, 1979 (Anexa III); Conven
ţia de Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere şi hrană.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was registered nestling in the
70’s of the 20th century in the marshes
of the lower Prut river. (3) Outside the
country it inhabits the steppe and desert
areas in Europe, eastward – to Mongolia,
south – to Tajikistan. Nests sporadically
in Europe (2).
HABITAT. Large ponds with rich water
vegetation; floating reed islands alternat
ing with areas of different water depth.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 70’s of the
last century 5-7 pairs nested. Today it is
observed in a small number in migration.

LIMITATION FACTORS. The swamps are
deprived of floating islands (islets) and
reeds.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. In the spring migration arrives in
the second half of March. Builds a rel
atively large nest of dried plant stems at
the water’s edge on a hard support, cam
ouflaged with vegetation. The nest is
lined with puff. Egg-laying consists of
6-8 pale brownish eggs. (1) Only the fe
male incubates. The male after the first
incubation period, moves to other plac
es for moulting. After 24 to 25 days the
chicks hatch. In the first days of life they
are hidden in isolated water sectors. They
feed on water plants and insects. Start

flying by mid-August. Migrates in Sep
tember–October.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding and feeding habitats.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Laszlo Nagy

Familia Anatidae

Surse de informaţie
1. Аверин et. al., 1981; 2. Munteanu, 2009;
3. Мунтяну, 1971.

A. Munteanu

Information sources
1. Аверин et. al., 1981; 2. Munteanu, 2009;
3. Мунтяну, 1971.

A. Munteanu
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Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
RAȚĂ-CU-CAP-ALB
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în bălțile Prutului
Inferior – lacurile Manta, Beleu, Ie
zer și fostele ferme piscicole de la
Crihana Veche (Cahul). Peste ho
tarele ţării este prezentă în sud-estul
Europei. Iernează în Africa de Nord
și pe coastele Mării Mediterane. (1)
HABITATUL. Lacurile stătătoare cu ape
puțin adânci, bogate în nămol. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În Republica
Moldova, în cartierele de iernare
există circa 25 de indivizi. Popula
ția cuibăritoare europeană consti
tuie 400-550 de perechi, în timp ce
populația hiemală, prezentă în carti
erele de iernare – 1 400 de perechi.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea zo
nelor umede; arderea și tăierea stu
fului; deranjul provocat de activită
țile piscicole, agricole și hibridizarea
cu rața-jamaicană.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o specie monogamă
doar în perioada sezonului de cui
bărit. Pasăre solitară ce se adăpos
teşte în cuiburi construite din stuf și
papură, folosind uneori și cuiburile
altor specii de rațe și de lișiță, chiar și
cutiile artificiale. Se hrăneşte în spe
cial cu chironomide și larvele acesto
ra, dar și cu alte insecte acvatice, cu
gasteropode şi vegetație acvatică. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Pu
ii crescuți artificial sunt eliberați în
natură pentru repopularea speciei.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); CITES (Anexa II);
Convenția de la Berna, 1979 (Anexa II); Convenția de la Bonn, 1979
(Anexa II); SPEC 1.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Crearea
spațiilor de cuibărit prin instalarea
cuiburilor și a coșurilor artificiale
din nuiele; interzicerea tăierii și a ar
derii stufăriilor; folosirea rațională a
pesticidelor și fertilizanților.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it can be seen in lower Prut ponds
– lakes Manta, Beleu, Iezer and former
fish farms at Crihana Veche (Cahul). It
is present outside the Republic of Mol
dova in south-eastern Europe. Winters in
North Africa and on the Mediterranean
coast. (1)
HABITAT. Standing lakes with much
sludge and shallow water. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the Republic
of Moldova, in the wintering quarters
there are about 25 specimens. The Eu
ropean breeding population is 400-

550 pairs, while the wintering popula
tion present on the ground is 1 400 pairs.
LIMITATION FACTORS. Degradation of
wetlands; burning and cutting of reeds;
disturbances caused by fisheries, agricul
ture and hybridization with ruddy duck.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is monogamous only
during the nesting season. A solitary bird
nesting in reeds and rush nests, some
times using the nests of other species of
ducks and coot, even artificial boxes.
Feeds mostly on chironomodes and their
larvae, other water insects, with gastro
pods and water vegetation. (3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Chicks are
incubated artificially and released into
the wild to repopulate the species.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I
of the Birds Directive; the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; SPEC 1.
PROTECTION MEASURES. Creation of nesting areas by installing artificial nests
and straw baskets; in iterdiction of reed
cutting and burning; rational use of pes
ticides and fertilizers.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Ciochia,
2001; 3. Gache, 2000.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Ciochia,
2001; 3. Gache, 2000.

C. Cojan

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
CĂLIFAR-ROȘU
Ordinul Anseriformes

ANIMALE Păsări

Familia Anatidae

S

ă
g r

Foto: © T. Cozari

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se reproduce în apropierea lacu
rilor Congaz și Taraclia din lunca
r. Ialpug. Peste hotarele ţării popu
lează palearcticul din sud-estul Eu
ropei până în China Răsăriteană. (1)
HABITATUL. Lacurile din zona de ste
pă, cu condiții favorabile pentru
construirea cuibului protejat de ră
pitori. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În ultimii ani
cuibăresc 3 perechi. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul locurilor de cuibărit; pășunatul excesiv al
ovinelor; numărul mare de vulpi și
câini vagabonzi.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Apare în perechi în prima
jumătate a lunii martie. Pasărea fo
losește mult timp în căutarea vizu
inilor părăsite de vulpi, bursuci sau
cavități subterane convenabile pen
tru cuibărit, amplasate în apropierea
bazinelor acvatice. Ponta constituie
8-12 ouă de culoare albă-crem. In
cubația este realizată de femelă timp
de cca 27 de zile. Masculul stă de ve
ghe în apropiere, anunțând femela
în caz de pericol. După eclozare, pe
la mijlocul lunii iunie, femela cu pu
ii se îndreaptă grăbiți spre apă. Adul
ţii se hrănesc atât pe apă, cât și pe us
cat cu vegetale și insecte. La mijlo
cul lunii august puii încep să zboare.

Se îndreaptă spre sud pe la mijlocul
toamnei. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Convenţia de la
Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere şi hrană.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it reproduces near lakes Congaz
and Taraclia on the Ialpug river meadow.
Abroad it populates the Palearctic area
from south-eastern Europe to Eastern
China. (1)
HABITAT. The lakes in the steppe zone
with favorable conditions for building
nests, protected from raptors. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In recent years
three pairs have nested. (3)
LIMITATION FACTORS. Shortage of nest
sites; overgrazing of sheep; large number
of foxes and stray dogs.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Appear in pairs in the first half
of March. The bird spends long time
searching for burrows abandoned by fox
es, badgers or underground cavities suit
able for nesting, located near water ba
sins. Egg-laying consists of 8-12 creamy
white eggs. Incubation is carried out by
the female for about 27 days. The male
keeps watching nearby, announcing the
female in case of danger. After hatching,
about the middle of June, the female with
chicks is moving swiftly towards the wa
ter. Adults feed on both water and land
on plants and insects. In mid-August
chicks start flying. Moving south takes
place in mid-autumn. (2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It reproduces in zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; the Annex II of
the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding and feeding habitats.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Munteanu et. al., 2010(2).

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 2009; 2. Munteanu et al.,
2006; 3. Munteanu et. al., 2010(2).

A. Munteanu
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Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
CĂLIFAR-ALB
Ordinul Anseriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova apare sporadic pe diferite lacuri
și bălți din interiorul țării. (1) Pes
te hotarele ţării, populații mai nu
meroase se află în Marea Britanie. În
România se întâlneşte în mod speci
al în Delta Dunării și în câteva por
țiuni ale cursului r. Prut.
HABITATUL. Biotopii acvatici în apro
pierea cărora se află arbori înalți;
văile râurilor mari; lacurile și iazurile
cu malurile lutoase și nisipoase. (2,
3)
ASPECTUL CANTITATIV. Populația eu
ropeană este de circa 65 000 de pe
rechi cuibăritoare. În Republica
Moldova există 25-30 de perechi

de păsări, mai ales în s. Văleni, Co
libași (Cahul), în Rezervația Ştiin
ţifică „Prutul de Jos” și pe lacurile
de la Congaz și Taraclia. În Româ
nia – mai mult de 220 de perechi, în
Ucraina – 1 400-1 700.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea me
diului și distrugerea habitatelor ac
vatice; poluarea cu chimicale; con
struirea barajelor; deranjul și morta
litatea produsă de vânarea acciden
tală și braconaj; stresul din perioada
cuibăritului.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Se hrănește în special cu in
secte acvatice, chironomide, viermi,
scoici, alge, diferite plante acvatice,
crustacee mici și cu unele gasteropo
de. (4)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de
la Berna, 1979 (Anexa II); Conven
ția de la Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Reducerea
deranjului; desemnarea zonelor pro
tejate în care cuibărește specia și cre
area condițiilor optime de cuibărit,
refugiu și odihnă.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met sporadically in various
inland lakes and ponds. (1) Outside the
country, there are many populations in
the UK. In Romania it is met especially
in the Danube Delta and in some parts of
the course of river Prut.
HABITAT. Water biotopes with tall trees
nearby; large river valleys; lakes and
ponds with clayey and sandy shores. (2,
3)
QUANTITATIVE ASPECT. The Europe
an population is about 65 000 nest
ing pairs. In the Republic of Moldo
va there are 25 to 30 pairs of birds, es

pecially in the villages Valeni, Coli
basi (Cahul), in the Scientific Reservation „Prutul de Jos”, the Congaz and
Taraclia lakes. In Romania there are
more than 220 pairs, in Ukraine – 1 4001 700.
LIMITATION FACTORS. Environmental degradation and destruction of water hab
itats; chemical pollution; dams; distur
bance and mortality caused by acciden
tal hunting and poaching; stress during
nesting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Its diet consists mostly of water
insects, chironomodes, worms, mussels,
algae, other water plants, small crusta
ceans and some gastropods. (4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Reduction of dis
turbance; designation of protected areas
where species nests and creating favora
ble conditions for nesting, shelter and
rest.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
Bogdea, 2009; 3. Cojan, 2008; 4. Munteanu
et al., 2006.

C. Cojan

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Cojan,
Bogdea, 2009; 3. Cojan, 2008; 4. Munteanu
et al., 2006.

C. Cojan

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
ACVILĂ-DE-MUNTE
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Specie politipică. În
Republica Moldova se întâlneşte ne
regulat în timpul migraţiilor. Peste
hotarele ei este răspândită în Ame
rica de Nord, Africa de Nord și în
Eurasia.
HABITATUL. Pădurile riverane din
Codrii Centrali; luncile Prutului și
Nistrului. (1) Preponderent popu
lează zonele montane sau cele sub
montane cu păduri mature, care al
ternează cu terenuri deschise. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX era
o specie clocitoare foarte rară, dar
obișnuită în perioada migrației. (1)
În prezent a fost observată în sezo
nul estival, se presupune că ar cui

bări în pădurea de la Cornești (Un
gheni). (3)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea arbori
lor din pădurile seculare; micșorarea
bazei trofice; braconajul și deranjul
în timpul reproducerii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuiburile sunt construite
la înălţimi considerabile pe copaci.
Ponta este depusă în luna martie și
constă din 1-3 ouă. Cloceşte în ma
re parte femela timp de 43 de zile.
Consumă pradă de dimensiuni rela
tiv mari şi hrăneşte puii cu cele mai
diverse specii de animale, predomi
nând mamiferele şi păsările de mări
me medie, rareori mamiferele mici
sau leșurile. (4)

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. Polytypic species. In the
Republic of Moldova it is met irregularly
during migrations. Abroad it is spread in
North America, North Africa and Eur
asia.
HABITAT. Riparian forests of central Cod
ri, of floodplains of Prut and Nistru riv
ers. (1) Mostly inhabits the submontane
and mountain areas with mature forests,
alternating with open lands. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th centu
ry it was a very rare brooding species,
but common during migration. (1) To
day it was observed in summer, suppos

edly nested in the forest at Cornesti (Ungheni). (3)
LIMITATION FACTORS. Felling of primeval
forests; decreasing trophic base; poach
ing and disturbance during breeding.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nests are built at considerable
heights on trees. Egg-laying takes place
in March and consists of 1-3 eggs. Fe
male incubate the eggs for 43 days. Con
sumes relatively large prey and feeds the
chicks with the most diverse species of
animals, predominantly medium-sized
mammals and birds, small mammals
and corpses rarely. (4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It may be
reproduced in zoos and breeders.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poa
te fi reprodusă în menajerii și cres
cătorii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roșie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenţia de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzice
rea tăierii copacilor înalți în pădurile
seculare; combaterea braconajului;
crearea zonelor strict protejate tem
porar în perioada de reproducere.
Surse de informaţie
1. Cartea Roșie a Republicii Moldova, 2001;
2. Snow, Perrins, 1998; 3. Zubcov et al.,
2014; 4. Галушин et al., 2000.

N. Zubcov

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN Red
List; Annex II of CITES; the Annex II of
the Berne Convention, 1979; the Annex
II of the Bonn Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
felling tall trees in the primeval forests;
fight against poaching; establishment of
strictly protected areas temporarily during the breeding period.
Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Snow, Perrins, 1998; 3. Zubcov et al.,
2014; 4. Галушин et al., 2000.

N. Zubcov
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Aquila clanga (Pallas, 1811)
ACVILĂ-ȚIPĂTOARE-MARE
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în zona centrală şi în
lunca râurilor. Peste hotarele ţării es
te răspândită în zonele de pădure și
silvostepă ale Europei de Est, ajun
gând până în China de Nord.
HABITATUL. În ţară se întâlneşte în
pădurile de luncă ale Nistrului și
Prutului. (1) Preferă pădurile în zo
nele inundabile, în special cu pajiști,
cu resurse trofice abundente. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX cui
băreau 5 perechi ale speciei. (1) În
prezent este întâlnită rar, inclusiv în
sezonul de reproducere. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea
structurii pădurilor; degradarea ha

bitatelor naturale; tăierea arborilor
înalți; reducerea resurselor trofice de
bază; braconajul și factorul de deranj
în perioada de cuibărit.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Construiește cuibul pe co
paci înalți. Ponta de obicei constă
din 2 ouă. Durata incubației cuprin
de aproximativ 42 de zile. Puii încep
să zboare la vârsta de 2-2,5 luni. Pă
sările adulte și puii se hrănesc cu di
ferite animale (popândăi). (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roșie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Ane-

xa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzice
rea tăierii copacilor înalți în pădu
rile seculare; combaterea bracona
jului; crearea zonelor strict proteja
te temporar pe parcursul perioadei
de reproducere; educarea ecologică a
populației prin mass-media.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is met in the center and in river
valleys. Abroad it is spread in the forest
and steppe zones of Eastern Europe, up
to North China.
HABITAT. In the Republic of Moldova it
is found in floodplain forests of the Nis
tru and Prut rivers. (1) Prefers forests in
floodplains, particularly meadows with
abundant trophic resources. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th centu
ry 5 pairs of the species nested. (1) It is
now rarely encountered, including in the
breeding season. (3)

LIMITATION FACTORS. Changing forest
structure; degradation of natural habi
tats; felling of tall trees; reduced troph
ic resources base; poaching and distur
bance during the nesting period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Builds the nest on tall trees.
Egg-laying usually consists of 2 eggs.
Duration of incubation comprises about
42 days. Offsprings start to fly at the age
of 2-2,5 months. Adult birds and chicks
feed on different animals (ground squir
rels). (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in zoos.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN
Red List; CITES (Annex II); the Berne
Convention, 1979 (Annex II); the Bonn
Convention, 1979 (Annex II); The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
felling tall trees in the primeval forests;
fight against poaching; establishment of
strictly protected areas temporarily dur
ing the breeding period; ecological edu
cation of the population through the me
dia.

Surse de informație
1. Ганя, Зубков, 1989; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Ганя, Зубков, 1989; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Aquila heliaca (Savigny, 1809)
ACVILĂ-IMPERIALĂ
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova este semnalată în timpul mi
graţiilor de primăvară şi toamnă în
Codrii Centrali. Peste hotarele ţă
rii populează zonele de stepă, silvostepă și de deșert ale Europei de Sud,
nord-vestul Africii, ajungând până
în China.
HABITATUL. Pădurile de luncă și cele
insulare; Codrii; luncile Prutului și
Nistrului. (1) Preferă pădurile cu te
ritorii riverane, unde populează co
lonii viabile de popândăi și alte spe
cii de vertebrate terestre. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În trecut, în
ţară au fost înregistrate circa 10 pe
rechi ale acestei specii. (1) În ultime

le decenii, nu a fost semnalată în pe
rioada de reproducere. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea pădu
rilor seculare; reducerea resurselor
trofice; utilizarea substanțelor chi
mice în agricultură pentru stârpirea
rozătoarelor și a popândăilor; braco
najul și deranjul în perioada repro
ducerii și vânarea ilegală.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este amplasat în co
ronamentul arborilor înalți. În apri
lie, femela depune 1-3 ouă albe. Pu
ii eclozează cu diferența de o săptă
mână. Înainte de plecarea din cuib,
supraviețuiesc 1 sau 2 pui. Pasărea
adultă se hrănește în mod special cu
popândăi, alte rozătoare etc. (1)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
menținută în captivitate.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roșie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Combaterea braconajului; crearea zonelor
strict protejate temporar pe parcur
sul perioadei de reproducere.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is signaled during spring and au
tumn migrations in central Codrii. Out
side the country it inhabits the areas of
steppe and desert steppe of South Eu
rope, north-western Africa, up to China.
HABITAT. Floodplain and island forests;
Codrii; valley of Prut and Nistru rivers. (1)
Prefers forests with riparian areas inhab
ited with viable colonies of ground squir
rels and other terrestrial vertebrate spe
cies. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the past, in the
country there were about 10 pairs of this

species. (1) In recent decades the species
has not been reported during breeding. (3)
LIMITATION FACTORS. Felling secular forests; reduced trophic resources; use of
chemicals in agriculture to eliminate
rodents and ground squirrels; poach
ing, disturbance during breeding, illegal
hunting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is placed on the tall can
opy trees. In April the female lays 1-3
white eggs. Chicks hatch within one
week period. Before leaving the nest, on
ly one or two chicks survive. Adult bird
feeds specifically on ground squirrels and
other rodents etc. (1)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is repro
duced in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN
Red List; CITES (Annex II); the Berne
Convention, 1979 (Annex II); the Bonn
Convention, 1979 (Annex II); The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Combating poaching; establishment of strictly protected areas temporarily during the breed
ing period.

Surse de informaţie
1. Ганя, Зубков, 1989; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Ганя, Зубков, 1989; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov
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Aquila pomarina (Ch.L. Brehm, 1831)
ACVILĂ-ȚIPĂTOARE-MICĂ
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează Codrii Centrali, de
asemenea pădurile de luncă din
cursurile r. Prut şi fl. Nistru. Peste
hotarele ţării este răspândită în Eu
ropa de Est, Asia Mică, Caucaz, Asia
Centrală şi parțial în India. (1)
HABITATUL. Zonele de pădure şi sil
vostepă din limitele arealului. (1)
Populează pădurile din luncă pe cur
surile r. Prut şi fl. Nistru precum şi
cele din Codri. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX se
înregistrau câteva perechi în păduri
le din lunca Nistrului. (2) Efectivul
speciei s-a redus mult. Actualmente
cuibăresc 2-5 perechi în lunca Pru

tului Medial, a Nistrului Inferior și
în Codrii Centrali. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor; tăierea arborilor înalți; de
ficitul sursei de hrană; deranjul în
perioada de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este situat pe copa
cii înalți. În aprilie, femela depune
2 ouă albe; incubația durează cir
ca 40 de zile. Puii eclozează cu di
ferența de o săptămână. Supraviețu
iește, de obicei, un singur pui. Hra
na de bază a păsărilor adulte și a pui
lor sunt popândăii și rozătoarele
mici. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzice
rea tăierii copacilor înalți în pădurile
seculare; combaterea braconajului;
crearea zonelor strict protejate pe
parcursul perioadei de reproducere.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it inhabits the central part of Cod
rii, also the meadow forests of courses of
the rivers Prut and Nistru. Abroad it is
spread in Eastern Europe, Asia Minor,
the Caucasus, Central Asia and partly in
India. (1)
HABITAT. Forest and silvosteppe areas
within limits of habitat. (1) It inhabits
the meadow forests in the courses of the
rivers Prut and Nistru, and also the Cod
rii. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th cen
tury there were several pairs in the Nis
tru floodplain. (2) The numbers of the

species has considerably decreased. At
present there are nests of some 2-5 pairs
in the medial Prut and lower Nistru
floodplains, and in the central part of
Codrii. (3)
LIMITATION FACTORS. Degradation of habitats; cutting of tall trees; deficit of feed
sources; disturbance during the period of
reproduction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is located on tall trees. In
April the female lays two white eggs; the
incubation lasts about 40 days. The chicks
hatch with a difference of one week. Usu
ally only one chick survives. The main
feed of the adult birds and of the chicks
are the gophers and small rodents. (2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is repro
duced at zoos.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: CITES (Annex II); the Berne Convention, 1979 (Annex II); the Bonn Convention, 1979 (Annex II); The Red Book of the Republic of
Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. A ban on cutting tall trees in the secular forests; com
bating poaching and creation of strictly
protected areas for the period of repro
duction.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov

Information source
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov

Aquila rapax (Temminck, 1828)
ACVILĂ-DE-STEPĂ
Ordinul Accipitriformes
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Familia Accipitridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate păsări
solitare în anii 1953, 1958, 1959 (1),
1962 și 1963. (2) Apare sporadic în
perioada de migrație. Limita vestică
a zonei de reproducere trece prin es
tul regiunii Rostov (Rusia).
HABITATUL. Stepele naturale întinse
populate cu popândăi. În trecut avea
condiții favorabile de cuibărit în zo
na de stepă a ţării.
ASPECTUL CANTITATIV. Până în anii
’70 ai sec. XX au fost observate
exemplare solitare. În ultimele dece
nii nu a fost înregistrată. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea con
siderabilă a suprafețelor de stepă și a

coloniilor de popândăi – sursa prin
cipală de hrană. (4)
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește în a doua jumătate a
lunii martie odată cu ieșirea din hi
bernare a popândăilor. În prima ju
mătate a lunii aprilie își construieș
te cuibul pe sol la marginea unei vâl
cele din tulpini groase de plante, ti
zic şi cârpe. Uneori își instalează cui
bul pe claie de paie. Ponta constă
din 2-4 ouă, mai frecvent – din 2-3,
de culoare albă cu pete roz. Clocitul
durează aproape o lună și jumătate.
Primele zile puii sunt protejați de fe
melă, iar masculul îi asigură cu hra
nă. Progenitura se află în cuib mai
bine de o lună.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenţia de la Bonn,
1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea
strictă a vânării păsărilor răpitoare.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. On the territory of the Re
public of Moldova solitary birds were re
corded in the years 1953, 1958, 1959 (1),
1962 and 1963. (2) Appears sporadical
ly during migration. The western limit of
the reproduction area is bordered by the
eastern part of Rostov region (Russia).
HABITAT. Large natural steppes inhabited
by gophers. In the past it had favorable
nesting conditions in the steppe zone of
the country.
QUANTITATIVE ASPECT. Until the 70’s of
the 20th century solitary specimens were
observed. In recent decades none have
been recorded. (3)

LIMITATION FACTORS. Considerable reduction of steppe areas and gopher colo
nies – the main source of feed. (4)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It arrives in the second half
of March with the initiation of the go
phers coming out of hibernation. In the
first half of April it builds the nest on
the ground near a dale of thick stems
of plants, straw and rags. It sometimes
makes the nest on straw haystacks.
Egg-laying consists of 2-4 eggs, more of
ten – 2-3, white with pink spots. Brood
ing lasts for about a month and a half.
During the early days the chicks are pro
tected by the female, while the male pro
vides the feed. Offsprings are in the nest
for more than a month.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces at the zoos.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Strict prohibition
of shooting the bird raptors.

Surse de informaţie
1. Пузанов, Назаренко, 1962; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Пузанов, Назаренко, 1962; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu
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Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
ȘERPAR
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova se întâlneşte în timpul migra
ţiei de-a lungul văilor fl. Nistru şi
r. Prut. Peste hotarele ţării este răs
pândită în sudul Europei de Vest,
Africa, China, în munţii Himalaya,
Asia de Vest şi Centrală, Mongolia,
Siberia de Sud-Vest. (1)
HABITATUL. Cuibăreşte în apropierea
lizierei de pădure şi a potecilor, un
de se întâlnesc reptile – hrana de ba
ză a acestor păsări; a fost semnalată
în pădurile de luncă, în cele insula
re din luncile r. Prut și fl. Nistru. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. La mijlocul
secolului trecut, în ţară cuibăreau
5-6 perechi ale speciei. (2) În ultimii

ani, în sezonul de reproducere nu a
fost observată. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Transformarea
peisajelor; tăierea pădurilor seculare;
reducerea resurselor trofice din cau
za capturării șerpilor în scopuri co
merciale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specia are o fertilitate foarte
scăzută. Ponta este formată dintr-un
ou alb sau albastru. Pasărea adultă
se hrănește, în principal, cu reptile,
amfibieni şi alte animale. Este sensi
bilă la acțiunea veninului de șarpe;
înainte de a înghiți șerpii capturați,
le rupe capul.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
menținută în captivitate.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Combaterea braconajului, a capturării și dis
trugerii masive a șerpilor; crearea
crescătoriilor de șerpi.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it can be seen during migration along
the valleys of Nistru and Prut. Abroad it
is spread in the south of Western Europe,
Africa, China, Himalayas mountains,
Western and Central Asia, South-West
of Siberia. (1)
HABITAT. Nests near the forest selvages
and walking paths, where there are rep
tiles, the basic food of these birds; report
ed in the floodplain and island forests of
Prut and Nistru. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. At the beginning
of the last century there were 5-6 pairs
nesting in the Republic of Moldova. (2)

During the last years there were no re
cords for the period of reproduction. (3)
LIMITATION FACTORS. Transformation of
terrains; cutting of secular forests; reduc
tion of trophic resources due to captur
ing the snakes for commercial purposes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species has a very low fertil
ity. The bird lays only one white or blue
egg. The adult bird feeds mainly on rep
tiles and other animals. It is sensitive to
the action of the snake venom, before eat
ing the captured snakes, it tears off their
heads.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Maintained
in captivity.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Eradication of
poaching, of massive and capturing an
nihilation of snakes; creation of serpen
tariums.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
ERETE-VÂNĂT
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele centrală
şi de sud, în luncile Nistrului şi Pru
tului. Peste hotarele ţării este răspân
dită în America de Nord, Europa (în
afara zonei mediteraneene), în Asia
de Nord, inclusiv China de NordVest şi în Mongolia de Nord. (1)
HABITATUL. Teritoriile deschise: sec
toarele de stepă, câmpurile, poieni
le, terenurile neprelucrate, văile râ
urilor, lizierele unde sunt răspândite
resurse trofice abundente. (1) În ţară
populează teritorii în luncile fl. Nis
tru și r. Prut. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX, pa
sărea a fost observată în mod regulat

în sezonul de reproducere în luncile
fl. Nistru și r. Prut. (2) Actualmente,
în timpul migrației și în unii ani din
perioada de iernare, au fost observați
câțiva indivizi, în principal în lunca
Nistrului. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Arderea vegetației primăvara și toamna în habita
tele eretelui-sur; reducerea bazei tro
fice, a numărului de popândăi; bra
conajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuiburile sunt plasate pe
sol în vegetaţia din iarbă uscată şi în
apropierea bazinelor acvatice. Ponta
constă din 4-6 ouă albe. Femela clo
ceşte timp de o lună. Puii sunt hră
niţi de ambii părinţi timp de 35-45
de zile. Hrana lor constă din roză

toare mici, şopârle, broaşte, păsări
mici şi insecte. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); CITES (Anexa II);
Convenția de la Berna, 1979 (Anexa II); Convenția de la Bonn, 1979
(Anexa II); Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea zo
nelor de protecție temporare în ha
bitatul de reproducere a speciei;
combaterea braconajului.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is registered in the central
and southern areas, in the Nistru and
Prut floodplains. Abroad it is spread in
North America, Europe (except for the
Mediterranean area), North Asia, in
cluding the North-West China and in
North Mongolia. (1)
HABITAT. Steppe sectors, fields, glades,
virgin terrain, river valleys and selvages
rich in abundant trophic resources. (1) In
the country it inhabits the floodplains of
the Nistru and Prut rivers. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. During the 20th
century the bird was noticed regularly
during the reproduction period in the

floodplains of the rivers Prut and Nistru. (2) At present during migration and
in some years during the wintering peri
od, several specimens were noticed main
ly in the Nistru floodplain. (3)
LIMITATION FACTORS. The burning of vegetation in spring and autumn in the
habitats of the bird; the reduction of the
trophic base, of the number of gophers;
poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nests are built on the ground in
the dry grass vegetation and in the vicin
ity of water basins. The bird lays up to
4-6 white eggs. The female incubates for
a month. The chicks are fed by both par
ents for 35-45 days. Their feed consists of

small rodents, lizards, frogs, small birds
and insects. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Birds Di
rective (Annex I); CITES (Annex II);
the Berne Convention, 1979 (Annex II);
the Bonn Convention, 1979 (Annex II);
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of tempo
rary protection zones in the breeding habitat of the species; combating poaching.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Danilo Djekovic

Familia Accipitridae

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov
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Circus macrourus (Gmelin, 1771)
ERETE-ALB
Ordinul Accipitriformes
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Foto: © Ghenadi Deacin

ANIMALE Păsări
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Pe teritoriul Repu
blicii Moldova în ultimii ani nu a
fost observată. (1) Peste hotarele ei
se întâlneşte pe spaţiile deschise din
stepa și silvostepa luncii fl. Dună
rea (România); este răspândită pâ
nă în Siberia de Vest şi de Est, în
nord-vestul Mongoliei, Crimeea,
Caucaz, Iran. (3)
HABITATUL. Terenurile și câmpiile ne
prelucrate; landşafturile aride de tip
deschis; păşunile, câmpurile agricole
cu suficiente resurse trofice. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În prima ju
mătate a sec. XX, pasărea se întâl
nea pe teritoriul dintre fl. Nistru și

r. Prut. În ultimele decenii este o
specie foarte rară la cuibărit. (2)
FACTORII LIMITATIVI. Arderea vegetației primăvara și toamna în habita
tele speciei; reducerea bazei trofice;
braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuiburile sunt amplasate în
iarba deasă şi înaltă, uneori pe ridi
căturile de teren. Depunerea ouă
lor are loc în prima jumătate a lu
nii mai; ponta constă din 3-5 ouă
pestrițe, care sunt clocite preponde
rent de femelă timp de o lună. Puii
care eclozează au vârste diferite. Pe la
mijlocul lui iulie, primii juvenili pă
răsesc cuibul. Pasărea adultă se hră
neşte cu diferite specii de animale,
mai ales cu rozătoare mici, popân

dăi, uneori consumă păsări mici, şo
pârle. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informația.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roșie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Combaterea braconajului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. On the territory of the Re
public of Moldova in recent years it has
not been observed. (1) Abroad it is en
countered in the open spaces of steppe
and silvosteppe of the Danube floodplain
(Romania); spread in Western and East
ern Siberia, in north-western Mongolia,
Crimea, the Caucasus and Iran. (3)
HABITAT. Virgin terrains and fields; ar
id open terrains; pastures, agricultur
al lands with sufficient trophic resourc
es. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. During the first
half of the 20th century the bird was no
ticed on the territory between the rivers

Nistru and Prut. During the last decades
it has been a rarely nesting species. (2)
LIMITATION FACTORS. The burning of vegetation in spring and autumn in species
habitats; trophic basis reduction; poach
ing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nests are located in dense
and high grass, sometimes on elevations
of land. Eggs deposition takes place in
the first half of the month of May; the
number is 3-5 eggs, which are incubat
ed mostly by the female for a month.
Chicks that hatch are of different ages. In
mid-July the first juveniles leave the nest.
The adult bird feeds on different species
of animals, especially on small rodents,

gophers, sometimes consumes small
birds, lizards. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; CITES (Annex II); the Berne
Convention, 1979 (Annex II); the Bonn
Convention, 1979 (Annex II); The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Combating poaching.

Surse de informaţie
1. Zubcov et al., 2014; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Snow, Perrins, 1998.

N. Zubcov

Information sources
1. Zubcov et al., 2014; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Snow, Perrins, 1998.

N. Zubcov

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
ERETE-SUR
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va specia a fost observată în luncile
inundabile din zonele fl. Nistru și
râurilor ţării. Peste hotarele ei este
răspândită în Europa Centrală și de
Sud, în nord-vestul Africii, sudul
Siberiei de Vest, ajungând până la
fl. Enisei, în Asia Mică și Centra
lă. (1)
HABITATUL. Cuibăreşte în luncile
umede, în apropierea lacurilor de
acumulare şi a iazurilor cu desişuri
de arbuşti, pe terenurile agricole. (1)
În Republica Moldova se întâlnește
în luncile fl. Nistru și r. Prut. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. La sfârșitul
sec. XX, pasărea se întâlnea în lun

cile fl. Nistru și r. Prut în perioadele
de reproducere și migrații. (2) În ul
timii ani a fost observată în mod re
gulat în văile acestor râuri. Pe terito
riul ţării cuibăresc 2-4 perechi. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Desecarea zo
nelor inundabile și utilizarea lor în
agricultură; arderea vegetației pri
măvara în habitatele lor; braconajul;
reducerea resurselor trofice de bază;
deranjul în perioada de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este plasat pe su
prafaţa solului în preajma lacuri
lor, în pajiști umede, uneori în stu
făriș. Ponta conţine de la 3 până la
5 ouă albe. Puii sunt de vârste dife
rite, la fel ca şi la alte specii de ereţi.
Se hrănesc cu rozătoare mici, 30%

dintre acestea constituind şoarece
le-de-câmp. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în: Directiva Păsări
(Anexa I); CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea zo
nelor de protecție temporare în ha
bitatul de reproducere a speciei;
combaterea braconajului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va the species was observed in the flood
plains of the river Nistru and of other riv
ers. Abroad it is spread in Central and
South Europe, in north-western Africa,
south of West Siberia reaching Yenisei
river, Asia Minor and Central Asia. (1)
HABITAT. Nests in damp meadows, near
the reservoir lakes and ponds with colo
nies of bushes, on farmlands with abun
dant trophic resources. (1) In the Repub
lic of Moldova it can be seen in the flood
plains of Nistru and Prut rivers. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. At the end of the
20th century, the bird was seen in the

floodplains of Nistru and Prut rivers dur
ing reproduction and migration. (2) In
recent years it has been observed in the
valleys of these rivers. Currently there are
2-4 nesting pairs. (3)
LIMITATION FACTORS. Draining the floo
dable areas and their use for agriculture;
the burning of vegetation in spring in
its habitats; poaching; reduction of the
trophic resources base; disturbance dur
ing the reproduction period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is built on the surface
of the soil in the vicinity of lakes, in wet
meadows, sometimes in vegetation of
reeds. Lays from three to five white eggs.
The chicks are of different ages. Feeds

on small rodents, 30% of them being
field mice. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Birds Di
rective (Annex I); CITES (Annex II);
the Berne Convention, 1979 (Annex II);
the Bonn Convention, 1979 (Annex II);
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of tem
porary protection zones in the breeding
habitat; combating poaching.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Accipitridae

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov
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Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
CODALB
Ordinul Accipitriformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este observată în pasaj în zonele
inferioară și medială ale fl. Nistru și
r. Prut. (1) Peste hotarele ţării este
răspândită în Eurasia, din Europa de
Vest până în Extremul Orient. (2)
HABITATUL. Pădurile de pe malurile
bazinelor acvatice mari. (2) În Re
publica Moldova se întâlnește în pă
durile de luncă din bazinul Prutu
lui. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX,
pe teritoriul ţării cuibăreau circa
15 perechi. (3) În deceniile ulteri
oare nu a mai fost întâlnită la cui
bărit. În 2012–2013 au fost găsite
2 cuiburi în Rezervația științifică

„Pădurea Domnească” și lângă lacul
de acumulare Costești–Stânca. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea arbori
lor înalți, în special a plopilor din
pădurile riverane; reducerea resurse
lor trofice de bază; braconajul; de
ranjul în perioada de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este amplasat la înăl
ţimea de 15–25 m. Păsările alcătu
iesc perechi permanente. Ponta es
te timpurie, formată din 2 ouă albe.
Un loc important în alimentarea pă
sării ocupă peştele, dar se poate hră
ni și cu gâşte sălbatice, raţe şi alte pă
sări, mai rar iepuri, bizami, popân
dăi. În timpul iernii poate deveni
necrofagă. (4)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
menținută în captivitate.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea tăierii copacilor înalți în pădurile
de luncă; crearea zonelor strict pro
tejate temporar pe parcursul perioa
dei de reproducere; construirea plat
formelor artificiale.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is observed in migration in the low
er and medial areas of rivers Nistru and
Prut. (1) Abroad it is spread in Eurasia,
from Western Europe to the Far East. (2)
HABITAT. The forests on the banks of large
water basins. (2) In the Republic of Mol
dova it can be seen in the floodplains of
river Prut. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th century there were about 15 pairs on the terri
tory of the Republic of Moldova. (3) In
recent decades no nesting has been re
corded. During 2012–2013, 2 nests were
identified in the Scientific Reservation

„Padurea Domneasca” and near the ac
cumulation lake Costesti–Stanca. (1)
LIMITATION FACTORS. Cutting of tall trees,
especially of the poplars in the riparian
forests; reduction of the basic trophic re
sources; poaching; disturbance during
the breeding period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is located at the height
of 15–25 meters. The birds make per
manent pairs. Spawning is early, it lays
2 white eggs. Feeds mostly on fish, but it
also feeds on wild geese, ducks and oth
er birds, less frequently on rabbits, musk
rats, and gophers. During winter it may
become necrophagous. (4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: CITES (Annex II); the Berne Convention, 1979 (Annex II); the Bonn Convention, 1979 (Annex II); The Red Book of the Republic of
Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
cutting tall trees in the floodplain area;
creation of temporary strictly protected
areas for the period of reproduction; con
struction of artificial platforms.

Surse de informaţie
1. Zubcov et al., 2014; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Галушин,
2005.

N. Zubcov

Information sources
1. Zubcov et al., 2014; 2. Snow, Perrins,
1998; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Галушин,
2005.

N. Zubcov

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
ACVILĂ-PITICĂ
Ordinul Accipitriformes
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Foto: © 123RF.com: Peter Wey
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Familia Accipitridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în pădurile de luncă
şi în cele insulare din zona de nord.
Peste hotarele ţării este răspândită în
regiunile de sud ale Europei, în Afri
ca de Nord-Vest, Asia Centrală. (1)
HABITATUL. Diverse tipuri de pă
duri în luncile râurilor, în zonele
montane până la înălțimi de 1 500–
1 980 m. (1) Pe teritoriul Republicii
Moldova se întâlnește în pădurile de
luncă și în cele insulare, mai rar în
Codrii Centrali. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. La sfârșitul
sec. XX, densitatea în păduri era de
1-2 perechi la 100 km2. (3) În pre

zent cuibăresc circa 15-25 de pe
rechi. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Transformarea
biotopilor din cauza tăierii arborilor
înalți; reducerea resurselor trofice de
bază; utilizarea substanțelor chimice
în agricultură; vânătoarea ilegală și
deranjul în perioada de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuiburile sunt amplasate pe
copaci la 50–100 m de la liziera pă
durii în bifurcaţiile trunchiului. La
sfârşitul lunii aprilie–începutul lui
mai femela depune 2 ouă alb-verzui
cu pistrui roșietici. Spectrul trofic
este divers, prada o constituie păsări
le şi mamiferele de talie medie (tur
turele, grauri, popândăi şi rozătoare
mici ş.a.). (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în menajerii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în: Directiva Păsări
(Anexa I); CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenţia de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
copacilor înalți în pădurile matu
re; combaterea braconajului; crearea
zonelor strict protejate temporar pe
parcursul perioadei de reproducere.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it can be seen in floodplain and island
forests of the northern area. Abroad it is
spread in the regions of southern Europe,
North-West Africa, and Central Asia. (1)
HABITAT. Different types of forests in the
floodplains of rivers, mountain areas up
to the altitude of 1 500–1 980 m. (1) On
the territory of the country it can be seen
in floodplain and insular forests, less fre
quently in the central Codrii. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. At the end of the
20th century the density of the species in
the forest was of 1-2 pairs/100 km2. (3)
At present some 15-25 pairs are nesting. (4)

LIMITATION FACTORS. Transformation of
biotopes because of the cutting of tall
trees; reduction of the basic trophic re
sources; use of chemical substances in
agriculture; illegal hunting and distur
bance during the reproduction period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nests are located on trees
at 50–100 m from the forest belt at the
bifurcations of the trunk. At the end
of April–beginning of May it lays 2
white-greenish eggs with reddish spots.
The trophic spectre is diverse, the pray
is made of birds and middle size mam
mals (marthas, starlings, gophers, small
rodents etc.). (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced at the zoos.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Birds Di
rective (Annex I); CITES (Annex II);
the Berne Convention, 1979 (Annex II);
the Bonn Convention, 1979 (Annex II);
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Preservation of
tall trees in mature forests; combating
poaching; creation of temporary strictly
protected areas for the reproduction pe
riod.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014. 4. Munteanu
et al., 2010(2).

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014. 4. Munteanu
et al., 2010(2).

N. Zubcov
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Milvus migrans (Boddaert, 1783)
GAIE-NEAGRĂ
Ordinul Accipitriformes

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © 123RF.com: Dave Montreuil
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova cuibăreşte în luncile fl. Nistru şi
r. Prut, parțial în zona centrală. Peste
hotarele ţării este răspândită în toată
Europa, Africa de Nord-Vest, Kazahstan, Asia Mică, Mongolia, India,
China și în sudul Australiei. (1)
HABITATUL. Pădurile din luncile râ
urilor, din apropierea diferitor ti
puri de bazine acvatice, adiacente
cu pășuni. (1) Pe teritoriul Republi
cii Moldova se întâlneşte în păduri
le din luncile fl. Nistru şi r. Prut, în
Codrii Centrali. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX, cea
mai mare parte a populației cuibă
rea în pădurile riverane de-a lungul

fl. Nistru cu densitatea 90 de perechi
la 100 km2. (2) În prezent, efectivul
s-a redus considerabil și cuibăresc
circa 30-50 de perechi. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea pădurilor de luncă; nivelul mare al deran
jului recreațional în lunca râurilor în
perioada de reproducere; reducerea
resurselor trofice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. La sfârşitul lui aprilie con
struieşte sau ocupă cuiburile altor
specii (cioară-grivă, stârc-cenuşiu,
corb). Ponta constituie 2-3 ouă al
be cu pete maronii. Pasărea consu
mă peşti, păsări, mamifere mici ş.a.
Migrează în septembrie–octombrie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.

STAREA DE PROTECŢIE. Este ocro
tită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa II a Convenției de la
Berna, 1979; Anexa II a Convenției
de la Bonn, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzice
rea tăierii copacilor înalți în pădu
rile de luncă; combaterea bracona
jului; crearea zonelor strict protejate
temporar pe parcursul perioadei de
reproducere.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it nests in the floodplains of riv
ers Nistru and Prut, partially in the cen
tral area. Abroad it is spread in Europe,
North-West Africa, Kazakhstan, Asia
Minor, Mongolia, India, China and in
the south of Australia. (1)
HABITAT. Forests in the river floodplains,
in the proximity of different types of wa
ter basins, in the vicinity of pastures. (1)
On the territory of the Republic of Mol
dova it can be seen in the floodplain for
ests of rivers Nistru and Prut and in cen
tral Codrii. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. During the 20th
century the larger part of the population

nested in the riparian forests along Nis
tru river with the density of 90 pairs per
100 km2. (2) Currently the population is
considerably reduced so that only 30-50
pairs are nesting. (3)
LIMITATION FACTORS. Floodplain forests
cutting; high level of recreational dis
turbance in the rivers floodplains during
the period of reproduction; reduction of
trophic resources.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. By the end of April it con
structs or occupies the nests of other spe
cies, (hooded crow, grey heron, raven).
At spawning it lays 2-3 white eggs with
brown spots. Feeds on fish, birds, small

mammals etc. Migrates in September–
October.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced at the zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: CITES (Annex II); the Berne Convention, 1979 (Annex II); the Bonn Convention, 1979 (Annex II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
cutting tall trees in the floodplain for
ests; combating of poaching; creation of
protected areas for the breeding period.

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Аверин et al.,
1981; 3. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Аверин et al.,
1981; 3. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
GAIE-ROŞIE
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud a ţă
rii. Peste hotarele ei este răspândită în
Africa de Nord-Vest, Europa Centra
lă şi de Sud, spre est – până în Ucrai
na, Asia Mică, Iranul de Nord. (2)
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu lu
minişuri, intermitente cu spaţii des
chise. Este mai mult ataşată de land
şaftul montan, şi nu de luncă, pre
cum M. migrans.
ASPECTUL CANTITATIV. Pentru Repu
blica Moldova este o specie extrem
de rară. În anii ’50–’60 ai secolului
trecut cuibărea în lunca inundabilă
a Nistrului de Jos, în Plaurii Talma
zieni. (1) În ultimele decenii n-a fost

observată la cuibărit. În prezent se
întâlneşte foarte rar în perioada mi
grației ca specie accidentală.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea spa
ţiului de habitat, a obiectelor necesa
re pentru cuibărit şi a resurselor tro
fice, precum şi concurenţa cu gaianeagră, adaptată mai bine la condi
ţiile locale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibăreşte la marginea pă
durilor bătrâne. Îşi face cuib pe ra
murile groase ale copacilor sau ocu
pă cuiburile asemănătoare ale al
tor specii de păsări. Se hrăneşte cu
leşuri, vertebrate de mărimi mici şi
nevertebrate. Din punct de vedere
trofic, e mai puţin legată de bazine

le acvatice în comparaţie cu M. migrans.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roşie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venţia de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenţia de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it can be seen in the southern area of
the country. Abroad it is spread in NorthWest Africa, Central and South Europe,
towards the east – up to Ukraine, Asia
Minor and North Iran. (2)
HABITAT. Old forests with glades, varying
with open spaces. Prefers the mountain
ous terrain sather than the floodplain.
QUANTITATIVE ASPECT. For the Republic
of Moldova it is an extremely rare species. During the 50’s–60‘s of the previous
century is nested in the floodable area of
the lower Nistru river, in the Talmasian

area. (1) During the last decades it was
not registered nesting. At present it can
be seen very rarely during the migration
period as an accidental species.
LIMITATION FACTORS. Reduction of habitat space, of the objects necessary for
nesting and of the trophic resources due
to the competition with the black kite,
which is better adapted to the local con
ditions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nests at the edge of old forests.
Makes the nest on the thick branches of
trees or occupies the nests of other spe
cies of birds. Feeds on dead animals,
small size vertebrates or invertebrates.
From the trophic point of view it is less

attached to water basins compared to the
black kite.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex II of CITES; the Annex II of the Berne Convention, 1979; the
Annex II of the Bonn Convention, 1979;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Accipitridae

Surse de informaţie
1. Аверин et al., 1971; 2. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Аверин et al., 1971; 2. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi
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Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
HOITAR
Ordinul Accipitriformes
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Foto: © 123RF.com: Rafael Angel Irusta Machin
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic în zonele
fl. Nistru şi r. Răut. Peste hotare
le ţării este răspândită în Europa de
Sud, Africa, Asia Mică, Centrală şi
de Sud, inclusiv în India, iar spre est
ajunge până în China. (3)
HABITATUL. Terenurile cu relief mo
zaicat, cu stânci şi coaste abrupte
aproape de apă; zonele de stepă, de
şert şi semideşert.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţia eu
ropeană ajunge la 3 500-5 600 de
perechi. (1) În Republica Moldova,
în prima jumătate a sec. al XX-lea,
populau stâncăriile fl. Nistru şi
r. Răut 15 perechi. La sfârşitul anilor

’60, efectivul ajungea la 5-6 (2), iar
în anii ’70 – doar la 1-2 perechi, care
cuibăreau lângă s. Butuceni. În pre
zent este o specie rar întâlnită în pe
rioada migraţiei.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa condiţii
lor necesare, exprimate prin defici
tul hranei de bază, de exemplu, al
leşurilor; deranjul prin practicarea
turismului şi alte forme de recreare.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este instalat în gro
te pe stânci, în maluri abrupte şi,
mai rar, pe copaci, astfel ca să nu-l
atingă soarele. Este construit din
crengi, căptuşit cu lână. Se hrăneş
te cu leşuri, mai puţin cu pradă vie.
Necesită prezența bazinelor acvatice
atât pentru băut, cât şi pentru scăl

dat, unde îşi găseşte de asemenea re
sursele de hrană.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclu
să în: Lista Roşie a IUCN; CITES
(Anexa II); Convenţia de la Berna,
1979 (Anexa II); Convenţia de la
Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it can be sporadically seen in the ar
ea of Nistru and Raut rivers. Abroad it is
spread in South Europe, Africa, Asia Mi
nor, Central and South, including India,
to the eastwards up to China. (3)
HABITAT. Terrains with mosaic structure,
with abrupt rocks and coasts close to the
water; the steppe, desert and semidesert
areas.
QUANTITATIVE ASPECT. The European
population reaches 3 500-5 600 pairs.
(1) In the Republic of Moldova, 15 pairs
populated the rocks of the rivers Nistru
and Raut during the first half of the 20th

century. By the end of the 60’s, the num
ber of the species was of 5-6 (2), when
ever in the 70’s it was of only 1-2 pairs,
which nested near the village Butuceni.
Currently it is a species rarely seen dur
ing migration.
LIMITATION FACTORS. Absence of the
necessary conditions expressed by the
deficit of the feed base, for example of
dead animals; disturbance due to tour
ism and other forms of recreation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is installed in the caves
of cliffs, steep banks and, more rarely,
on trees, so as not to be touched by the
sun. It is constructed of twigs, lined with
fleece. It feeds on dead animals, less on

living prey. It requires the presence of wa
ter basins, both for drinking and bath
ing, where it also finds feed resources.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List; the Annex II of CITES;
the Annex II of the Berne Convention,
1979; the Annex II of the Bonn Conven
tion, 1979; The Red Book of the Republic of
Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
VIESPAR
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte sporadic și inegal.
Peste hotarele ei este răspândită în
toată Europa, Asia Mică, din regiu
nea nord-vestică a Iranului până în
Altai. (1)
HABITATUL. Pădurile de foioase și de
amestec cu terenuri deschise și lun
cile râurilor. Pe teritoriul Republi
cii Moldova se întâlnește în păduri
le din lunca râurilor și în zona cen
trală. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. La sfârșitul
anilor ’70, densitatea păsărilor clo
citoare în zona Codrilor Centrali era
de 0,3 perechi la 100 km2. (2) În

prezent, efectivul speciei variază în
tre 5 şi 10 perechi. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea arbori
lor înalți în pădurile riverane; utili
zarea produselor chimice în agricul
tură; vânarea ilegală de păsări și de
ranjul în timpul reproducerii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Hrana de bază o reprezin
tă himenopterele. Larvele de viespi
şi bondari constituie aproximativ
90% din raţia alimentară a speciei în
perioada nidicolă. Are o proprieta
te unică de a depista cuiburile insec
telor sociale, de a urmări direcţia de
zbor a insectelor în trecere. Pasărea
părăseşte meleagurile noastre în sep
tembrie. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în menajerii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Directiva Păsări (Anexa I);
Convenția de la Berna, 1979 (Anexa II); Convenția de la Bonn, 1979
(Anexa II); Cartea Roșie a Republicii
Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
copacilor înalți în pădurile secula
re; combaterea braconajului; crearea
zonelor strict protejate temporar pe
parcursul perioadei de reproducere.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread sporadically and un
evenly. Abroad it can be seen in Europe,
Asia Minor, and north-west of Iran up to
Altai. (1)
HABITAT. Deciduous forests and mixture
of open land with river floodplains. On
the territory of the Republic of Moldova
it can be seen in the floodplains of rivers
and in the forests of the central area. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. By the end of the
70’s the density of reproducing birds
in the area of central Codrii was of the
0,3 pairs per 100 km2. (2) Currently the
population of the species varies as 5-10
pairs. (3)

LIMITATION FACTORS. Cutting of tall trees
in the riparian forests; use of chemical
products in agriculture; illegal hunting
of birds and disturbance during the pe
riod of reproduction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The basic feed is social insects.
The larvae of wasps and bumblebees con
stitute about 90% of the species’ feed ra
tion during the period of celibacy. It has a
unique talent of detecting insect nests, to
following the direction of the flying so
cial insects in passing. The bird leaves our
territory in September. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Is reproduced at the zoos.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex I of the Birds Directive;
the Annex II of the Berne Convention,
1979; the Annex II of the Bonn Conven
tion, 1979; The Red Book of the Republic of
Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Preservation of
tall trees in secular forests; eradication of
poaching; creation of temporary strictly
protected areas for the period of repro
duction.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Accipitridae

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989; 3. Zubcov et al., 2014.

N. Zubcov
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Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
ULIGAN-PESCAR
Ordinul Accipitriformes
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Foto: © 123RF.com: Ulrich Missbach
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va, actualmente este semnalată în
perioada nidicolă şi în timpul migra
ţiilor preponderent în văile fl. Nistru şi r. Prut. (1) Specia are o răspân
dire cosmopolită şi populează toate
continentele, cu excepţia Antarcti
dei. (2)
HABITATUL. Populează pădurile din
apropierea bazinelor acvatice mari
bogate în peşte, mai frecvent cu apă
limpede. Cuibăreşte pe copaci înalți
sau pe stânci. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX, pe
teritoriul Republicii Moldova cui
băreau circa 5-7 perechi. (2) În pre
zent este întâlnită în fiecare an în

timpul migrației, precum și în peri
oada de cuibărit pe fl. Nistru lângă
s. Lopatna.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea arbori
lor înalți din pădurile de luncă; fo
losirea substanțelor chimice; vâna
rea ilegală a păsărilor și deranjul în
perioada de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul are un diametru des
tul de mare – circa 100 cm şi o înăl
ţime de 50–70 cm, fiind amplasat
pe copaci înalţi. Este o specie ste
nofagă-ihtiofagă. Atacă peştele din
aer, îl apucă cu ghearele puterni
ce ale ambelor picioare. Primăvara
consumă şi alte animale, în particu
lar popândăi, şoareci, raţe, stăncuţe,
broaşte. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
menținută în menajerii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în: Directiva Păsări
(Anexa I); CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzice
rea tăierii arborilor înalți din pădu
rile de luncă; combaterea bracona
jului; crearea zonelor temporare de
protecție în locurile de cuibărit; am
plasarea platformelor de cuibărit ar
tificiale.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is actually seen in the period of celi
bacy and during the migrations, basically
in the valleys of Nistru and Prut. (1) The
species has a cosmopolitan spread and
populates all continents except for Ant
arctica. (2)
HABITAT. It populates the forests in the vi
cinity of large water basins, rich in fish,
less frequently with clear water. Nests on
tall trees or on rocks. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th century on the territory of the Republic of
Moldova there were 5-7 pairs nesting. (2)
At present the bird can be seen every year

during migration, and also during the
period of nesting by the Nistru river near
village Lopatna.
LIMITATION FACTORS. The cutting of tall
trees in the floodplain forests; the use of
chemical substances; illegal hunting of
birds and disturbance during the period
of reproduction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest has quite a large diame
ter – about 100 cm and a height of about
50–70 cm, being placed on tall trees. A
stenophagous-ihtiophagous species. At
tacks the fish from the air, catches it with
the strong claws of both legs. In spring
it consumes other animals, in particular
gophers, mice, ducks, jackdaws, frogs. (2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced at the zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I
of the Birds Directive; the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
the cutting of tall trees; eradication of
poaching; creation of temporary strictly
protected areas for the reproduction period; placement of artificial platforms.

Surse de informaţie
1. Zubcov et al., 2014; 2. Ганя, Зубков, 1989.

N. Zubcov

Information sources
1. Zubcov et al., 2014; 2. Ганя, Зубков, 1989.

N. Zubcov

Falco cherrug (J.E. Gray, 1834)
ȘOIM-DUNĂREAN
Ordinul Falconiformes
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Foto: © 123RF.com: dirkr
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Familia Falconidae

STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în pădurile de luncă
şi în cele insulare de pe Nistru şi Prut
şi în Codri. Peste hotarele ţării este
răspândită în sudul Europei Cen
trale şi de Est, în Caucaz, Siberia de
Vest, Asia Centrală și de Sud-Est. (1)
HABITATUL. Sectoarele diferitor ti
puri de păduri. Pe teritoriul Repu
blicii Moldova se întâlnește în zo
na de păduri, iar în ultimele decenii
– în cuiburile de corbi de pe pilonii
electrici din sudul ţării. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX,
specia a fost răspândită într-un nu
măr mic în pădurile de luncă și zo
nele stâncoase de-a lungul fl. Nis

tru. În prezent, numărul de perechi
și distribuția teritorială variază de la
an la an (2-15 perechi), în funcție de
numărul coloniilor și de densitatea
popândăilor. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Transformarea
antropică a habitatului inițial al spe
ciei cu modificarea structurii pădu
rilor și tăierea arborilor înalți; decli
nul puternic al popândăilor; captu
rarea ilegală și împușcarea păsărilor;
deranjul în timpul cuibăritului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Ocupă cuibul altor specii
(de şorecari, ciori), din coronamen
tul arborilor sau de pe pilonii linii
lor de tensiune înaltă. Hrana de bază
o constituie mamiferele (popândăii,
şoarecii), precum şi păsările (cioa

ra-de-semănătură ş.a), rareori insec
tele. (4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se reproduce în menajerii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
distrugerii coloniilor de popândăi în
sectoarele de reproducere a speciei,
a tăierii arborilor înalți din pădurile
unde se află cuiburi de corbi.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is found in the forests of the flood
plains and islands of the Nistru and Prut
rivers and in Codrii. Abroad it is spread
in the south of Central and Eastern Eu
rope, the Caucasus, the Western Siberia,
Central and South-East Asia. (1)
HABITAT. The sectors of different types of
forests. On the territory of the country it
was seen in forest areas and in recent decades in the nests of crows on the electric
pillars of the country’s south. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th centu
ry, the species was spread in small num
bers in floodplain forests and rocky are

as along the Nistru river. Currently, the
number of pairs and territorial distribu
tion vary from year to year (2-15 pairs),
depending on the number of colonies
and density of gophers. (3)
LIMITATION FACTORS. Anthropogenic
transformation of the habitat of the spe
cies with changing and tall trees cutting;
the decline of gophers; illegal capture
and shooting of birds; disturbance dur
ing nesting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Occupies the nests of other spe
cies (of crows, buzzards) from the canopy
of trees or the pillars of high-voltage lines.
Basic feed is mammals (gophers, mice)
and birds (crows, etc.), rarely insects. (4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979; The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
the destruction of colonies of gophers
in the sectors of species breeding, and of
the cutting the tall trees in forests where
there are ravens nests.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Zubcov et al.,
2014; 3. Munteanu et al., 2007; 4. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Zubcov et al.,
2014; 3. Munteanu et al., 2007; 4. Munteanu et al., 2010(2).

N. Zubcov
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Falco naumanni (Fleischer, 1818)
VÂNTUREL-MIC
Ordinul Falconiformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări

Familia Falconidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnea în zonele de sud și de
centru, în lunca r. Răut. În ultimii
ani nu a fost semnalată. Peste hota
rele ţării este răspândită în Europa
de Sud, Africa de Nord-Vest, Asia
Mică, Europa de Est, parțial în Asia
Centrală. (1)
HABITATUL. Terenurile deschise; vă
ile râurilor cu sectoare stâncoase şi
maluri abrupte, lutoase, precum și
pădurile insulare xerofile cu copaci
scorburoși. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX a
fost o specie clocitoare rară pe teri
toriul ţării. Mai târziu, efectivul s-a
micșorat brusc nu doar în Moldova,

dar și în Ucraina și în alte regiuni.
(2) În prezent nu se cunosc date des
pre cuibărit.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor; reducerea principalei surse
de hrană – grupele de insecte de ste
pă (ortoptere); folosirea insecticide
lor; braconajul; deranjul în perioada
de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Deseori cuibărește împreu
nă cu vânturelul-roșu. Ponta constă
din 4-5 ouă. Incubează ouăle ambii
adulți circa 28 de zile. Puii eclozează
în luna iulie; spre sfârșitul lunii ei se
pot ridica pe coatele aripilor, totodată
se mențin în preajma cuibului.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
menținută în menajerii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocro
tită de lege, inclusă în: Lista Roșie
a IUCN; CITES (Anexa II); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea zo
nelor strict protejate temporar pe
parcursul perioadei de reproduce
re; combaterea braconajului; repro
ducerea în menajerii cu eliberarea în
habitatele ce au condiții optimale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was seen in the south and in
the centre, in the meadows of river Raut.
In the past few years it has not been re
ported. Abroad it is prevalent in South
ern Europe, North-Western Africa, Asia
Minor, Eastern Europe, and partially in
Central Asia. (1)
HABITAT. Open terrain; river valleys with
rocky sectors and steep banks, island xe
rophilous forests with trees with hollows. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th century it was a brooding rare species on the
territory of the Republic of Moldova.
Later the numbers have shrunk sharply

not only in the Republic of Moldova, but
also in Ukraine and in other regions. (2)
At present there is no known data about
nesting.
LIMITATION FACTORS. Degradation of habitats; reduction of the main source of
feed – the groups of steppe insects (Orthoptera); use of insecticides; poaching;
disturbance during the breeding period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It often nests along with the
red-footed falcon, lays 4-5 eggs. The eggs
are incubated by both adults for about 28
days. The chicks hatch in July, towards
the end of the month they may rise on
their wings edges, but remain near the
nest.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in zoos.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN Red
List; CITES (Annex II); the Berne Con
vention, 1979 (Annex II); the Bonn Con
vention, 1979 (Annex II); The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of pro
tected areas for the period of reproduc
tion; eradication of poaching; reproduc
tion at the zoo and the setting free in
habitats with optimal conditions.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989.

N. Zubcov

Falco peregrinus (Tunstal, 1771)
ŞOIM-CĂLĂTOR
Ordinul Falconiformes
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Foto: © 123RF.com: Chris Hill

ANIMALE Păsări

Familia Falconidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Specie cosmopolită.
În Republica Moldova este întâlni
tă în Codri, în luncile fl. Nistru și
r. Prut. Zonele pe care le ocolește
sunt Antarctida, stepa sud-america
nă, stepele Eurasiei, pădurile umede
subtropicale. (1)
HABITATUL. Diverse tipuri de biotopi
inaccesibili pentru om; masivele
de pădure de pe malurile stâncoase
ale râurilor; cuiburile vechi ale altor
specii.
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX a
fost considerată un oaspete de iar
nă rar, fiind observată și în perioa
da migrațiilor în Republica Moldo
va. În ultimele decenii s-a micșorat

efectivul nu doar pe teritoriul ţării,
dar și al Ucrainei și în alte zone. (2)
FACTORII LIMITATIVI. Agricultura in
tensivă; deficitul locurilor de cuibă
rit și al resurselor de hrană; prădarea
cuiburilor de către jderi; poluarea cu
pesticide; transformarea antropică a
habitatelor; braconajul; colectarea
ilegală a ouălor și puilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Ponta constă din 2-4 ouă ca
feniu-deschis cu pete. Clocește mai
mult femela. Incubația durează cir
ca o lună. Păsările îşi apără cu multă
agresivitate cuibul. La vârsta de do
uă luni puii încep să zboare, însă mai
stau în apropierea părinţilor.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în menajerii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenţia de la Bonn,
1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Combaterea braconajului; crearea zonelor
strict protejate temporar pe parcur
sul perioadei de reproducere.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. Cosmopolitan species. In
the Republic of Moldova it is found in
Codrii, the floodplains of the rivers Prut
and Nistru. The areas that they avoid
are Antarctica, South American steppes,
steppes of Eurasia, subtropical moist for
ests. (1)
HABITAT. Various types of biotopes inac
cessible to humans; forests on the rocky
banks of rivers; old nests of other species.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th centu
ry the species was considered a rare win
ter visitor, observed during the migra
tions in the Republic of Moldova. In re
cent decades the numbers of the popula

tion have shrunk not only in the territory
of the country, but also in Ukraine and
other areas. (2)
LIMITATION FACTORS. Intensive agricul
ture; the scarcity of nesting and feed re
sources; nest predation by martens; pol
lution with pesticides; anthropogenic
transformation of habitats; poaching; il
legal collection of eggs and chicks.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Lays 2-4 brown eggs with blotch
es. Incubation falls mostly on the female.
Incubation lasts for about a month. Birds
defend their nests with a lot of aggres
siveness. At the age of two months, the
chicks begin to fly, but stay close to their
parents.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in zoos.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Eradication of
poaching; creation of temporary strictly
protected zones for the reproduction pe
riod.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Ганя, Зубков,
1989.

N. Zubcov
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Falco vespertinus (Linnaeus, 1766)
VÂNTUREL-DE-SEARĂ
Ordinul Falconiformes
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Foto: © 123RF.com: andreanita

ANIMALE Păsări

Familia Falconidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova se află la cuibărit preponde
rent în zona sudică şi de-a lungul fl.
Nistru şi r. Prut. Peste hotarele ţă
rii este răspândită în stepa şi silvostepa Europei Centrale şi de Est, în
Asia, Extremul Orient şi în China de
Nord-Est. (1)
HABITATUL. Populează mai frecvent
fâșiile forestiere, livezile bătrâne şi
pădurile insulare. Pe teritoriul Re
publicii Moldova este întâlnită în
coloniile ciorilor-de-semănătură, în
pădurile și livezile mici din preajma
râurilor, în plopii piramidali din te
renurile deschise.

ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX a
fost considerată o specie comună. În
unele fâșii forestiere densitatea a fost
de 25 de indivizi la 25 ha. (2) În pre
zent, în ţară se înregistrează 70-90
de perechi clocitoare.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea fâșiilor
forestiere; pășunatul intensiv; redu
cerea numărului insectelor de stepă;
deranjul în timpul cuibăritului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește în cartierul de re
producere pe la sfârşitul lui aprilie.
Ocupă cuiburile altor specii de pă
sări, își construiește rar de sine stă
tător cuibul. (3) Ponta este depusă
în a doua jumătate a lunii mai. In
cubația durează 23 de zile. Pe la sfâr
şitul lui iulie puii părăsesc cuiburi

le. Hrana de bază o reprezintă insec
tele. Mai consumă rozătoare mici,
chiţcani, şopârle şi, rareori, păsări.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în captivitate.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenția de la Bonn,
1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea fâ
șiilor forestiere; combaterea braco
najului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it nests in the southern ar
ea, and along the Nistru and Prut rivers.
Abroad it is spread in the areas of steppe
and silvosteppe in Central and Eastern
Europe, Asia, the Far East and NorthEast China. (1)
HABITAT. It inhabits more frequently the
forest belts, the old orchards and island
forests. On the territory of the Republic
of Moldova it is found in the colonies of
crows, in the small forests and orchards
near rivers, in pyramidal poplars on open
land.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th century it was considered a common species.

In some strips of forest the density was 25
specimens on 25 ha. (2) At present, there
are 70-90 breeding pairs.
LIMITATION FACTORS. Cutting of forest
belts; intensive grazing; reduction of the
numbers of steppe insects; disturbance
during nesting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives to the reproduction quar
ters at the end of April. Occupies the
nests of other species of birds, it rarely
builds the nest by itself. (3) Eggs are laid
during the second half of May. Incuba
tion lasts 23 days. At the end of July the
chicks leave their nests. Basic feed is in
sects. It consumes small rodents, lizards,
and shrews, rarely, birds.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Preservation of
forest belts; eradication of poaching.

Surse de informaţie
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Аверин et al.,
1971; 3. Аверин et al., 1981.

N. Zubcov

Information sources
1. Snow, Perrins, 1998; 2. Аверин et al.,
1971; 3. Аверин et al., 1981.

N. Zubcov

Crex crex (Linnaeus, 1758)
CRISTEL-DE-CÂMP
Ordinul Gruiformes
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Foto: © A. Munteanu

ANIMALE Păsări

Familia Rallidae

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este observată la cuibărit într-un
număr redus în luncile cu vegetație
bogată. Peste hotarele ţării este
răspândită în toată Europa, de la vest
spre est ajunge până la munții Ural,
în continuare – până în vestul Chi
nei. (2)
HABITATUL. Luncile umede din apro
pierea râurilor, a pâraielor, iazurilor;
câmpurile cu lucernă. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În ultimii
50-60 de ani s-a redus considerabil
efectivul speciei. Actualmente, enumeră aproximativ 100-150 de pe
rechi.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea și
transformarea pajiștilor naturale în
culturi agricole; pășunatul excesiv.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește în prima jumătate a
lunii aprilie. Masculul se recunoaşte
prin emiterea sunetului specific de
„crex-crex”. Păsările de ambele sexe
duc un mod de viață ascuns. Într-o
adâncitură căptușită cu fire de plan
te uscate femela depune 6-9 ouă. In
cubația durează trei săptămâni. Puii
eclozează în aceeași zi și după câteva
ore femela porneşte în căutarea hra
nei. Consumă diferite insecte și lar
vele lor, râme, moluște terestre, se
mințe de plante spontane și de cul
tură. (3) În luna septembrie migrea
ză spre cartierele de iernat. În unii
ani se reține până în octombrie.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Restabilirea covorului vegetal de luncă și
menținerea unor suprafețe necosi
te din apropierea râurilor și lacuri
lor; protecția habitatelor de repro
ducere.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova the species is observed nest
ing in small numbers in the lush mead
ows. Abroad it is spread throughout Eu
rope, from the west to the east to the Ural
mountains, further to the west of Chi
na. (2)
HABITAT. Moist meadows near rivers,
streams, ponds; alfalfa fields. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In the last 50-60
years the numbers of the species have
considerably declined. Currently, it lists
approximately 100-150 pairs.

LIMITATION FACTORS. Degradation and
conversion of natural grasslands and ag
ricultural crops; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It arrives in the first half of April.
The male is identified by the specific
sound issue „crek-crek”. Birds of both
sexes lead a hidden life. In a recess lined
with dried plants the female lays 6-9
eggs. Incubation lasts for three weeks.
Chicks hatch on the same day and af
ter hours follow the female in search of
feed. Eats various insects and their lar
vae, earthworms, terrestrial mollusks,
seeds of wild plants and crops. (3) In Sep
tember it migrates to wintering quarters.
In some years it stays until October.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I
of Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Restoring flood
plain vegetation cover and maintaining
necosite areas near rivers and lakes; pro
tection of breeding habitats.

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
2009; 3. Аверин et al., 1981.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
2009; 3. Аверин et al., 1981.

A. Munteanu

309

Porzana parva (Scopoli, 1769)
CRESTEŢ-CENUŞIU
Ordinul Gruiformes
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Foto: © 123RF.com: Rudmer Zwerver

ANIMALE Păsări

Familia Rallidae

310

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic pe întreg
teritoriul. Peste hotarele ei este
prezentă în Africa de Nord, în cea
mai mare parte a Europei până la
Marea Caspică, Asia Mică şi în zona
de stepă. (4)
HABITATUL. Zonele umede cu multă
vegetaţie şi în special cu stuf; bazi
nele acvatice de luncă inundabilă cu
nivel mic de apă; bazinele stagnante,
evitând pe cele curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX era
o specie obişnuită şi larg răspândită. (3) În primii ani ai sec. XXI, efec
tivul oscila în jurul a 150-200 de pe
rechi (1), iar în anul 2010 existau

deja 80-150 de perechi. (2) În pre
zent se observă diminuarea bruscă a
densităţii numerice a populaţiei.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
degradarea zonelor umede; micşo
rarea spaţiilor palustre cu vegetaţie
dezvoltată; activităţile gospodăreşti
şi de recreaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibăreşte în desişuri ier
boase, pe substrat plutitor; la cuib
vine înotând, rareori pe sol. Perechi
le cuibăresc solitar, uneori aproape
unele de altele. Foarte bine înoată şi
se deplasează pe frunzele aşezate pe
apă. Zboară numai la distanţe foarte
mici. Se hrăneşte cu nevertebrate şi
seminţe, nu pleacă prea des de pe te
ritoriul de cuibărire.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Anexa II a Convenției de la Ber
na, 1979; Anexa II a Convenției de
la Bonn, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova is spread sporadically through
out its territory. Abroad it is present in
North Africa, most of Europe to the
Caspian Sea, Asia Minor and the steppe
zone. (4)
HABITAT. Wetlands with plenty of vege
tation and especially with reeds; flood
plain water organisms, terrain flooded
with low levels of water; stagnant pools,
it avoids the running water.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 20th centu
ry the species was common and wide
ly-spread. (3) The numbers reached about
150-200 pairs (1) in the early years of the
21st century, in 2010 there were already

80-150 pairs. (2) Currently a sudden de
crease in the number and density of the
population is reported.
LIMITATION FACTORS. Destruction and
degradation of wetlands; decreasing
marsh areas with rich vegetation; house
hold and recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nests in grassy thickets, on the
floating substratum; comes to the nest
swimming, rarely on the ground. Sol
itary nesting pairs, sometimes close to
each other. Very good swimmer, it moves
using the leaves floating on the water.
Flies only at very short distances. Feeds
on invertebrates and seeds, does not leave
the nesting territory frequently.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the Annex II of the Berne Convention, 1979; the
Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2); 3. Аверин, Ганя, 1970;
4. Дементьев et al., 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2); 3. Аверин, Ганя, 1970;
4. Дементьев et al., 1951.

S. Jurminschi

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
CRESTEŢ-PESTRIŢ
Ordinul Gruiformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic pe întreg
teritoriul. (3) Peste hotarele ţării este
prezentă în cea mai mare parte a Eu
ropei, în nordul Africii şi în Asia spre
fl. Enisei, inclusiv în Asia Mică. (4)
HABITATUL. Terenurile de luncă; ba
zinele cu nivelul mic al apei şi vege
taţie bine dezvoltată de-a lungul ma
lurilor, cum sunt bălţile, lacurile, ia
zurile, golfurile.
ASPECTUL CANTITATIV. În sec. XX a
fost o specie obişnuită şi larg răspân
dită. (3) În anii precedenţi efectivul
ajungea la 200-300 de perechi. (1,
2), iar în prezent se observă scăderea
bruscă a populaţiei.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
degradarea zonelor umede; micşora
rea locurilor de reproducere şi înră
utăţirea condiţiilor necesare ale me
diului; diferite activităţi ale omului
în habitatul speciei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul este instalat pe mo
viliţe sau muşuroaie în apropie
rea apei, în locurile umede ierboa
se, mai rar în stufărişuri. Manifestă
activitate nocturnă. Zboară nu prea
bine şi rareori, se mişcă de obicei în
fugă printre buruieni. Înoată mai rar
ca alte ralide. (4) Se hrăneşte cu ne
vertebrate şi seminţele plantelor ac
vatice.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Anexa II a Convenției de la Ber
na, 1979; Anexa II a Convenției de
la Bonn, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Repub
lic of Moldova it is spread sporadically
throughout the territory. (3) Outside the
country it is present in most of Europe,
northern Africa and Asia to the Yenisei,
including Asia Minor. (4)
HABITAT. Meadow lands; basins with low
water level and well-grown vegetation
along the banks, marches, lakes, ponds,
bays.
QUANTITATIVE ASPECT. In the last century was a common widespread species. (3)
In recent years the numbers have reached
200-300 pairs (1, 2), currently a sudden
drop in population is observed.

LIMITATION FACTORS. Destruction and
degradation of wetlands; reduction of
nesting area and worsening of the nec
essary environmental conditions; the hu
man activities in the habitat of the spe
cies.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The nest is placed on mounds or
anthills near the water in moist grassy
places, rarely in the reed. Active at night.
Flies not well and rarely, usually moves
running through weeds. Swims less of
ten than other species of the family. (4)
Feeds on invertebrates and seeds of wa
ter plants.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the
Annex II of the Berne Convention, 1979;
the Annex II of the Bonn Convention,
1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2); 3. Аверин, Ганя, 1970;
4. Дементьев et al., 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2); 3. Аверин, Ганя, 1970;
4. Дементьев et al., 1951.

S. Jurminschi
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Porzana pusilla (Pallas, 1776)
CRESTEŢ-MIC
Ordinul Gruiformes
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Foto: © 123RF.com: Anastasios Sakoulis

ANIMALE Păsări

Familia Rallidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic. (2) Pes
te hotarele ei este larg răspândită în
toată Europa, Asia, Africa, Austra
lia. (3)
HABITATUL. Zonele umede cu adân
cime mică şi vegetaţie ierboasă dez
voltată; diferite bazine acvatice; si
milar cu alte specii din familie, po
pulează zonele cu stuf şi papură.
ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’60–’70
ai sec. XX era o specie obişnuită, pu
ţin numeroasă. (2) Actualmente se
înregistrează o scădere bruscă a po
pulaţiei. Efectivul atinge valori de
până la 30-60 de perechi. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
degradarea zonelor umede; micşo
rarea zonelor de reproducere şi înră
utăţirea condiţiilor necesare ale me
diului; diferite activităţi ale omului
în habitatul speciei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cuibul îl instalează în apro
pierea apei între vegetaţie, mai des
pe muşuroaie, înconjurate de apă, şi
mai rar pe tulpinile vegetaţiei uscate,
la care ajunge prin înot. Uneori cui
bul poate fi la o înălţime mică dea
supra apei. Se hrăneşte cu neverte
brate, pe care le strânge la suprafaţa
apei sau de pe vegetaţie. Este un bun
înotător şi scufundător. Cu agerime
se mişcă pe obiectele de pe suprafa

ţa apei. Zboară greu, încet, rar şi nu
mai la distanţe mici. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Anexa II a Convenției de la Ber
na, 1979; Anexa II a Convenției de
la Bonn, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met sporadically. (2)
Abroad it is spread in Europe, Asia, Af
rica, Austra-lia. (3)
HABITAT. Shallow wetlands and rich her
baceous vegetation; different basins; sim
ilar to other species in the family, inhab
iting areas with reeds and rush.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 60’s–70’s
of the 20th century it was a common
species, not numerous. (2) Currently
there is a sudden drop in population. The
number reaches up to 30-60 pairs. (1)
LIMITATION FACTORS. Destruction and
degradation of wetlands; reduction of

nesting area and worsening of the nec
essary environmental conditions; human
activities in the habitat of the species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nests are placed in the vegetation
near waters, often on anthills surrounded
by water, and rarely on the stems of dry
vegetation, which it reaches swimming.
Sometimes the nest may be at a small
height above the water. Feeds on inverte
brates collected at the water surface or on
vegetation. A good swimmer and diver.
It deftly moves on objects on the surface.
Hardly flies, slowly, rarely and only at
short distances. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the
Annex II of the Berne Convention, 1979;
the Annex II of the Bonn Convention,
1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1970; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1970; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Otis tarda (Linnaeus, 1758)
DROPIE
Ordinul Gruiformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
a cuibărit până în anii ’60 ai sec. XX
în zona de stepă a Bălțiului și în cea
de sud. Apare sporadic în pasajul de
toamnă din Ucraina. Fiind specie
transpalearctică, este răspândită din
Europa de Vest până în Asia Centra
lă. În Europa arealul este de tip insu
lar, în proces de restrângere. Cuibă
rește în Portugalia, Spania, Austria,
Slovacia, Ungaria, Ucraina, Rusia,
Kazahstan şi în Turcia. (1)
HABITATUL. Pajiștile cu vegetație ier
boasă naturală și tufarii răzleți; une
ori cerealele păstăioase, lucerna etc.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie pe cale
de dispariție. Sporadic apar păsări

solitare sau în grupuri mici în pasa
jul de toamnă.
FACTORII LIMITATIVI. Desțelenirea stepei; braconajul.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. În majoritatea locurilor de
reproducere este o specie sedenta
ră. Numai în perioada de iarnă poa
te efectua deplasări în căutarea hra
nei. În luna martie masculii, „îmbră
când” haina nupțială, devin agresivi
și încep lupta între ei pentru accesul
la femele. După împerechere, feme
la depune 2-3 ouă într-o adâncitu
ră pe sol, cu puțină vegetație uscată
şi clocește timp de patru săptămâni.
În primele zile după eclozare, pu
ii stau în apropierea cuibului. Con
sumă preponderent insecte. Adulții

folosesc pentru hrană semințe, roză
toare, insecte, șopârle. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se re
produce în captivitate.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: CITES (Anexa II); Convenția de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenţia de la Bonn,
1979 (Anexa I); Cartea Roșie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Organizarea unui centru de reproducere și a
ariei protejate, destinate colonizării
cu dropii.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it nested until the 60’s of the 20th cen
tury in the steppe zone of Balti and in
the south. It appears sporadically in the
autumn migration from Ukraine. Being
a transpalearctical species it is spread in
Western Europe to Central Asia. In Eu
rope its area is of insular type and is in the
process of restriction. It nests in Portu
gal, Spain, Austria, Slovakia, Hungary,
Ukraine, Russia, Kazakhstan and Tur
key. (1)
HABITAT. Grasslands with natural her
baceous vegetation and solitary bushes;
sometimes pod cereals, alfalfa etc.

QUANTITATIVE ASPECT. Endangered spe
cies, sporadically the birds appear sol
itary or in small groups during the au
tumn migration.
LIMITATION FACTORS. Plowing of steppe
land; poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. In most breeding sites it is a sed
entary species. Only in winter it may un
dertake feeding trips. In March males
„wear” nuptial clothes and start fighting
among themselves for access to females.
After pairing, the female lays 2-3 eggs in
a cavity in the ground with little dry veg
etation and incubates four weeks. In the
first days after hatching, the chicks stay
near the nest. They feed mainly on in

sects. Adults use for feed grains, rodents,
insects, lizards. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex I of the Bonn
Convention, 1979; The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Organizing a
breeding center and a protected area for
colonization with bustards.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Otididae

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Alonso et al.,
1995.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Alonso et al.,
1995.

A. Munteanu
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Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
PICIORONG
Ordinul Charadriiformes

ANIMALE Păsări

Familia Recurvirostridae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud şi mai
rar în cea de nord pe unele bazine
salmastre. Peste hotarele ţării popu
lează teritoriul Europei, cu excepţia
zonelor nordice, Africa, Australia,
jumătatea sudică a Americii, Asia,
ajungând până în China, Mongolia
şi Oceanul Indian. (3)
HABITATUL. Malurile bazinelor dul
cicole, sărate şi salmastre, cu grinzi,
bancuri, limbi nisipoase şi înnămo
lite, năpădite de hidrofite. Specie
caracteristică zonelor cu ape puţin
adânci.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
de circa 20-30 de perechi. (1) În se

colul trecut se întâlnea ca specie ac
cidentală în perioada migraţiei. (2)
La începutul sec. al XXI-lea a spo
rit numărul perechilor în timpul
migrației. Unele cuibăreau în lunci
le Nistrului de Jos şi Prutului Infe
rior, însă pe parcursul anilor ulteri
ori se observă scăderea bruscă a po
pulaţiei.
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul tere
nurilor inundabile cu lunci de mlaş
tină. Pericolul activităţilor gospodă
reşti, cum sunt păşunatul şi cositul
fânului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o specie sociabilă, cui
băreşte în colonii mici. Cuibul este
aşezat pe sol şi căptuşit superficial cu

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent in the southern
areas and it can be rarely seen further
north at some brackish pools. Outside
the country it inhabits Europe, except for
the northern areas, Africa, Australia, the
southern half of America, Asia (to Chi
na, Mongolia and the Indian Ocean). (3)
HABITAT. The banks of freshwater, salt and
brackish pools with timber, banks, sandy
and mire strips, overgrown with hydro
phytes. It species characteristic to shal
low water areas.
QUANTITATIVE ASPECT. The number are
about 20-30 pairs. (1) In the last cen
tury it was met as an accidental species

during migration. (2) At the beginning
of the 21th century the numbers of pairs
during migration increased. Some nest in
the floodplain of lower Nistru and Prut,
however, during recent years a sudden
drop in population was registered.
LIMITATION FACTORS. Deficit of meadow
and marsh floodplains. The dangers of
household activities, such as grazing and
haymaking.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is a sociable species, it nests in
small colonies. The nest is placed on the
ground and lined shallowly with vegeta
tion. Feeds on water invertebrates, small
fish and seeds. (3)

vegetaţie. Se hrăneşte cu nevertebra
te acvatice, peşti mici şi seminţe. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclu
să în: Convenţia de la Berna, 1979
(Anexa II); Convenţia de la Bonn,
1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea şi
ocrotirea habitatelor; reducerea de
ranjului.
Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2010(2); 2. Аверин et al.,
1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the
Annex II of the Berne Convention, 1979;
the Annex II of the Bonn Convention,
1979.
PROTECTION MEASURES. Preservation and
protection of habitats; reduction of dis
turbance.
Information sources
1. Munteanu et al., 2010(2); 2. Аверин et al.,
1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)
CIOC-ÎNTORS
Ordinul Charadriiformes

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va cuibărește în bălțile Prutului In
ferior. În timpul verii este observată
pe lacurile Congaz, Taraclia din lun
ca r. Ialpug. Peste hotarele ţării po
pulează sudul și vestul regiunii pa
learctice și regiunea etiopeană. În
Europa cuibărește pe coastele mări
lor Nordului, Negre şi Caspice, spre
est ajunge până în Pakistan și centrul
Chinei (1).
HABITATUL. Mlaștinile cu ape puțin
adânci; luncile umede; marginea la
curilor cu vegetație săracă; insulițele
din prundiș; sectoarele izolate dintre
bălți și râu.

ASPECTUL CANTITATIV. Cuibăresc pâ
nă la 10 perechi. (2)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor; deranjul în perioada de re
producere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Sosește în grupuri mici. Cui
bărește în colonii împreună cu alte
limicole şi chire. Femela depune 3-4
ouă. Clocesc ambii parteneri. În lu
na mai are loc eclozarea puilor. Peste
scurt timp, puii împreună cu părin
ții se țin în apropiere de alte familii,
respingând atacurile păsărilor răpi
toare. La vârsta de 35-40 de zile, pu
ii încep să zboare. Adulţii sunt adap
taţi la dobândirea hranei în apele pu
țin adânci. Hrana constă din never
tebrate acvatice (crustacee, moluște,

insecte). (3) La începutul toamnei se
adună în stoluri și pleacă în cartiere
le de iernat.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de
la Berna, 1979 (Anexa II); Conven
ția de la Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere şi hrană.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it nests in the lower Prut marsh
es. In summer it is observed on lakes Con
gaz, Taraclia of Ialpug floodplain. Out
side the country it inhabits the south
ern and western Palearctic region and the
Ethiopian region. In Europe it nests on
the coast of the North Sea, the Black Sea
and the Caspian Sea, to the east – in Pa
kistan and central China (1).
HABITAT. Shallow swamps; moist mead
ows; lake edges with low vegetation; is
lands of gravel; isolated areas of swamps
and rivers.
QUANTITATIVE ASPECT. Up to 10 pairs
nest. (2)

LIMITATION FACTORS. Habitat degrada
tion; disturbance during breeding.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives in small groups. Nests in
colonies with other waders and terns. The
female lays 3-4 eggs. Both partners incu
bate. In May a chick is hatching. Over
a short time the offsprings are kept near
other families, to ward off raptor attacks.
At the age of 35-40 days, the chicks be
gin to fly. Adults are adapted to acquiring
feed in shallow waters. The feed consists
of water invertebrates (crustaceans, mol
lusks, and insects). (3) At the beginning
of autumn the birds gather in flocks and
leave for the wintering areas.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding and feeding habitats.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Recurvirostridae

Surse de informaţie
1. Munteanu, 1999; 2. Munteanu et al.,
2010(2); 3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Munteanu, 1999; 2. Munteanu et al.,
2010(2); 3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu
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Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)
SCOICAR
Ordinul Charadriiformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări

Familia Haematopodidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se înregistrează numai în regiunea
sudică ca specie accidentală. Peste
hotarele ei este răspândită sporadic
pe toate continentele, cu excepţia
Antarctidei. Cea mai apropiată zonă
de cuibărire de ţara noastră se află pe
malurile Mării Negre. (3)
HABITATUL. Malurile mării şi foarte
rar apele interne ce au litoraluri bo
gate cu moluşte.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
sporadic ca specie accidentală în nu
măr de 2-3 indivizi şi mai des solitar.
În secolul trecut era mai răspândită
şi des întâlnită. (2)

FACTORII LIMITATIVI. Înrăutăţirea condiţiilor ecologice ale bazinelor din
regiunea sudică; micșorarea efecti
vului în zonele învecinate din Ucrai
na. (1)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Se întâlneşte în timpul mi
graţiei şi în perioada după reprodu
cere. (2) Cuibul este amplasat în te
ren deschis pe sol şi constă dintr-o
mică scobitură în nisip sau pietriş.
Se hrăneşte predominant cu scoici,
precum şi cu diferite nevertebrate şi
peşti mici, pe care le găseşte în apă
şi în mâl.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is recorded only in the south
ern area as an accidental species. Out
side the country it is spread sporadical
ly on all continents, except the Antarc
tic. The nearest nesting area to the Re
public of Moldova is on the shores of the
Black Sea. (3)
HABITAT. Sea coast and rarely inland wa
ters that have beaches rich in shellfish.
QUANTITATIVE ASPECT. Met sporadically
as an accidental species, 2-3 is the num
ber of specimens, often solitary speci
mens. In the last century it was spread
and common. (2)

LIMITATION FACTORS. Worsening environ
mental conditions of the southern basin;
declining numbers in the surrounding
areas of Ukraine. (1)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Metduring migration and after
reproduction. (2) The nest is placed in the
open field on the ground and consists of a
small hollow in the sand or gravel. Feeds
mostly on shells, various invertebrates
and small fish, found in water and sludge.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979.

sări (Anexa I); Convenţia de la Ber
na, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
habitatelor.
Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

PROTECTION MEASURES. Protection of habitats.
Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
CIOVLICĂ-RUGINIE
Ordinul Charadriiformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în regiunea
sudică ca specie accidentală în
perioada migraţiei. Peste hotarele
ţării populează sudul şi estul Euro
pei, Africa, zona sud-vestică a Asi
ei Centrale, teritoriul plasat între
Oceanul Indian şi mările Meditera
nă, Neagră şi Caspică, spre est ajun
gând până în India. (2)
HABITATUL. Zonele deschise sărătu
roase, nisipoase, cu puţină vegetaţie,
din apropierea lagunelor.
ASPECTUL CANTITATIV. În trecut, în
perioada migraţiei se observau sute
de păsări şi posibil că specia cuibă
rea. La mijlocul sec. al XX-lea erau

deja rar văzute – până la o sută de in
divizi la migraţie. (1) În prezent se
întâlneşte sporadic şi foarte rar – nu
mai mult de 10 indivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea habitatelor în urma activităţii omului
şi sub influenţa factorilor climatici.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie colonială, deseori cui
băreşte împreună cu alte limicole.
Cuibul reprezintă o mică adâncitu
ră în sol fără aşternut sau este for
mat din resturi de plante uscate. Es
te o pasăre foarte vioaie şi se hrăneş
te cu insecte, majoritatea cărora le
prinde din zbor, asemănător rându
nelelor. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenţia de
la Berna, 1979 (Anexa II); Conven
ţia de la Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conserva
rea habitatelor hidrofile ale zonei de
stepă.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is met only in the south
ern region as an accidental species dur
ing migration. Abroad it inhabits the
southern and eastern Europe, Africa, the
south-western part of Central Asia, the
territory between the Indian Ocean and
the Mediterranean Sea, the Black Sea
and the Caspian Sea, and eastward to In
dia. (2)
HABITAT. Open, salty, sandy areas with lit
tle vegetation near the lagoons.
QUANTITATIVE ASPECT. In the past, during migration hundreds of birds were
registered and possibly the species nest
ed. In the middle of the 20th century it

was already rarely seen – up to a hun
dred specimens during migration. (1)
Currently the species is seen sporadically
and rarely – no more than 10 specimens.
LIMITATION FACTORS. Reducing habitat
due to human activity and the influence
of climatic factors.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Colonial species, it often nests
with other waders. The nest is a small
dent in the ground without bedding or
one consisting of dried plants. A very
lively bird, it feeds on insects, which it
catches mostly in flight, like swallows.
(2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
hydrophilic habitats in the steppe area.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Stelian Porojnicu

Familia Glareolidae

Surse de informaţie
1. Аверин et al., 1971; 2. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Аверин et al., 1971; 2. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi
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Gallinago media (Latham, 1787)
BECAŢINĂ-MARE
Ordinul Charadriiformes
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Foto: © 123RF.com: Elena Fedulova

ANIMALE Păsări

Familia Scolopacidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte de obicei numai
toamna în regiunea sudică. (2) Peste
hotarele ţării este prezentă în nordestul Europei. (3)
HABITATUL. Este caracteristică zone
lor deschise de păşune din regiunea
arctică. Populează terenurile mlăş
tinoase, prioritar luncile umede cu
bălţi ierboase, mărginite de terenuri
cu muşuroaie şi răchitiş.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie extrem
de rară în Republica Moldova. (2)
Cândva avea un statut stabil, însă în
ultimii ani se întâlneşte cu mult mai
rar comparativ cu deceniile trecute.
Scăderea numerică a populaţiilor se

observă în Rusia, Ucraina şi în ţări
le baltice. Oarecare stabilitate există
în Belarus, Polonia şi în ţările scan
dinave. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Scăderea numerică a populaţiilor din arealul de
cuibărire. Înrăutăţirea stării ecologi
ce a habitatelor din zonele umede ale
republicii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Îşi face cuibul în depresi
unile solului, pe gazon, în adăpos
turi. Manifestă activitate nocturnă.
Are un zbor relativ lin, greoi, scund
şi frontal. Se hrăneşte cu diferite ne
vertebrate şi seminţe în locurile glo
duroase ale bazinelor. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă în: Lista Roşie a IUCN; Anexa I
a Directivei Păsări; Anexa II a Con
venției de la Berna, 1979; Anexa II a
Convenției de la Bonn, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor prielnice în perioada
migraţiilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met usually only in autumn
in the southern region. (2) Outside the
country it is spread in north-eastern Eu
rope. (3)
HABITAT. Specific for open pasture are
as in the Arctic area. The habitat is wet
lands, especially wet meadows with
grassy swamps, bordered by land with
anthills and osier plot.
QUANTITATIVE ASPECT. Extremely rare
species in the country. (2) It always has
a stable status, but in recent years it has
been encountered much less frequent
ly than in the past decade. Decrease
in numbers of populations in Russia,

Ukraine, the Baltic countries. There is
some stability in Belarus, Poland, the
Scandinavian countries. (1)
LIMITATION FACTORS. Numerical decline
of populations in the nesting areas. Eco
logical worsening of the wetland habitats
in the country.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It makes its nest in soil depres
sions, on the lawns, in shelters. Displays
activity during night time. It has a rel
atively smooth, slow, short and frontal
flight. Feeds on various invertebrates and
seeds in pools of muddy places. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List; the Annex I of the Birds
Directive; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; the Annex II of the Bonn
Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
habitats favorable for migration.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин
et al., 1971; 3. Дементьев, 1951.

S. Jurminschi

Columba oenas (Linnaeus, 1758)
PORUMBEL-DE-SCORBURĂ
Ordinul Columbiformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte sporadic în păduri
le din zona Prutului, din zonele cen
trală şi de sud ale văii Nistrului. (1)
Peste hotarele ţării arealul speci
ei cuprinde toată Europa, Africa de
Nord-Vest, Asia Mică, Irakul, Ira
nul, China de Vest, Kazahstanul şi
sudul Siberiei de Vest. (2)
HABITATUL. Pădurile de foioase din
luncile râurilor; zonele de câmpie
şi cele de colină, cu arbori seculari,
în ale căror scorburi sunt amplasate
cuiburile.
ASPECTUL CANTITATIV. Prin anii ’50 ai
sec. XX, densitatea speciei în habita
tele optime constituia 2-3 perechi la

1 km2. (3) În prezent cuibăresc cca
5-10 perechi. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Presiunea antropică excesivă; defrişarea pădu
rilor; împuşcarea speciei în timpul
migraţiei.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Soseşte la sfârşitul lunii fe
bruarie. Cuibul este construit în
scorburi. Ponta constă din 2 ouă al
be, fără luciu. Clocitul durează 1820 de zile. După eclozare puii sunt
hrăniţi cu „lăptişor”, mai târziu cu
seminţe ale culturilor agricole şi ale
plantelor spontane. Migrează în sep
tembrie–octombrie spre sud.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informația.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenţia de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea
vânării speciei.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it meets sporadically in the forests of
the Prut river, in the central and south
ern part of the valley of the Nistru. (1)
Abroad the area of the species covers the
whole Europe, North-Western Africa,
Asia Minor, Iraq, Iran, Western China,
Kazakhstan and South-Western Siberia. (2)
HABITAT. Deciduous forests and mead
ows; plains and hills with trees, in the
hollows of which the nests are located.
QUANTITATIVE ASPECT. By the 50’s of
the 20th century, the species density in
optimal habitat pairs constituted 2-3 per

1 km2. (3) Currently, about 5-10 pairs
nest. (4)
LIMITATION FACTORS. Excessive anthropic
pressure; deforestation; shooting species
during migration.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It arrives in late February.
The nest is built in trees with hollows.
Egg-laying consists of two eggs, white
without gloss. Incubation lasts for 18-20
days. After hatching the chicks are fed
with avian „milk”, later with the seeds of
agricultural crops and wild plants. The
species migrates south from September
to October.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
shooting the birds.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Columbidae

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
1999; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Munteanu
et al., 2010(1).

N. Sochircă

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Munteanu,
1999; 3. Ганя, Зубков, 1989; 4. Munteanu
et al., 2010(1).

N. Sochirca
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Tyto alba (Scopoli, 1769)
STRIGĂ
Ordinul Strigiformes

ANIMALE Păsări

Familia Tytonidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte în cantonul silvic din
pădurea Hârbovăţ; a fost semnalată
în mun. Chişinău şi Tiraspol. Peste
hotarele ţării arealul speciei cuprin
de preponderent Europa de Vest,
Africa de Nord-Vest şi parţial Penin
sula Arabică. (1)
HABITATUL. Populează mai ales loca
lităţile (podurile clădirilor abando
nate, acoperişul diferitor construc
ţii), mai rar scorburile arborilor; sec
toarele silvice şi de stepă.
ASPECTUL CANTITATIV. Prin anii ’90 ai
sec. XX, efectivul speciei constituia
1-2 perechi. (2) În prezent enumeră
aproximativ 2-5 perechi. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea cui
burilor de către om, precum şi de pi
sici şi jderul-de-piatră.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este o pasăre răpitoare de
noapte, sedentară. Începe perioada
de reproducere în luna aprilie. Fe
mela depune 6-8 ouă albe; cloceşte
circa 33 de zile. Prolificitatea şi nu
mărul de ouă în pontă depind de
efectivul rozătoarelor mici. Specia
este tipic miofagă. Vânează mai frec
vent din ambuscadă. Hrana de ba
ză o constituie animalele de talie mi
că, preponderent rozătoarele: şoare
cii-de câmp, şoarecii-de-pădure.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
sește informația.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenţia
de la Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Înregistra
rea locurilor de cuibărire a speciei;
crearea ariilor naturale protejate de
stat.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the Harbovat for
est range; reported in Chisinau and Ti
raspol. Species area outside the coun
try comprises mainly Western Europe,
North-West Africa and partially the Ara
bian Peninsula. (1)
HABITAT. Predominantly inhabits local
ities (bridges or abandoned buildings,
different roof constructions), less hollow
trees; forest and steppe areas.
QUANTITATIVE ASPECT. By the 90’s of the
20th century, the number of species was
1-2 pairs. (2) Currently it lists about 2-5
pairs. (3)

LIMITATION FACTORS. Destruction of nests
by humans, as well as cats and the beech
marten.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A night raptor, sedentary. Breed
ing period begins in April. The female
lays 6-8 white eggs and incubates them
for about 33 days. Prolificacy and the
number of eggs depend on the availabili
ty of small rodents. The species is typical
ly myophagous. Hunts frequently from
ambush. Hunts mainly small animals,
especially rodents: common vole, wood
mouse.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II of the Berne Convention, 1979;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Identification of
the nesting places of the species; creation
of state protected natural areas.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 1999; 2. Burfield, van Bommel, 2004; 3. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochircă

Information sources
1. Munteanu, 1999; 2. Burfield, van Bommel, 2004; 3. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochirca

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
CIUF-DE-CÂMP
Ordinul Strigiformes
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este semnalată foarte rar în luncile
Prutului şi Nistrului Inferior. Peste
hotarele ţării populează majoritatea
continentelor, în afară de Australia
şi Antarctida. Este larg răspândită în
regiunea holarctică, la nord de para
lela 40, dar în ţinuturile sudice dis
tribuţia sa este discontinuă. (1)
HABITATUL. Terenurile de pajişti, de
mlaştini cu vegetaţie ierboasă abun
dentă şi hrană în cantitate mare, în
special constituită din rozătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Aproximativ
2-3 perechi de păsări.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea eco
sistemelor de luncă, exprimată prin

desecare; păşunatul excesiv şi densi
tatea exagerată a dăunătorilor (vulpi
şi câini vagabonzi).
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie sedentară, care îşi în
cepe perioada de reproducere prin
formarea cuplului în prima jumăta
te a lunii aprilie. Este unica specie
din bufniţe care îşi construieşte cui
bul amplasat, de obicei, pe sol în ve
getaţie sau la baza tufarilor. (2) Pon
ta este constituită din 4-5 ouă, iar
în anii cu număr mare de rozătoare
poate ajunge până la 10 ouă. (3) La
vârsta de patru săptămâni, puii pot
să zboare, însă continuă să fie hră
niţi de adulţi cu rozătoare (şoareci,
şobolani-de-apă). Hrana este vânată
din zbor la mici înălţimi.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenţia de la
Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie
a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Instalarea
indicatoarelor de protecţie a cuibu
rilor în perioada lucrărilor agricole.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is reported rarely in the valleys
of Prut and the inferior Nistru rivers.
Outside it populates most of the conti
nents, except Australia and Antarctica.
It is a widespread species in the Holarc
tic region, north of parallel 40, but in the
southern lands its distribution is discon
tinuous. (1)
HABITAT. Land of meadows, marshes with
abundant herbaceous vegetation and
feed in large quantities, especially con
sisting of rodents.
QUANTITATIVE ASPECT. About 2-3 pairs
of birds.

LIMITATION FACTORS. Meadow ecosys
tems degradation, expressed by drainage;
overgrazing and excessive density of per
ils (foxes and stray dogs).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Sedentary species, the reproduc
tive period begins by forming the pair in
the first half of April. Is the only species
of owls, which builds the nest usually on
the ground vegetation or on bushes. (2)
Egg-laying is of 4-5 eggs, and in years
with large numbers of rodents it can be
up to 10 eggs. (3) After four weeks the
chicks can already fly, but continue to
be fed by the adults with rodents (mice,
water rats). Feed is hunted at low flight
heights.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Instalation of
notice board to protect the nests during
agricultural work.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Tagstock Japan

Familia Strigidae

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a vertebratelor din România, 2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Аверин
et al., 1981.

A. Munteanu

Information sources
1. Cartea Rosie a vertebratelor din Romania, 2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Аверин
et al., 1981.

A. Munteanu
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Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
BUHĂ
Ordinul Strigiformes
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Foto: © 123RF.com: Wouter Tolenaars

ANIMALE Păsări

Familia Strigidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul în
diferite tipuri de habitate (stâncării,
păduri, vâlcele) de pe fl. Nistru,
r. Prut, r. Răut, din Codri. (2) Peste
hotarele ţării cuibărește în toată Eu
ropa, Asia și în nordul Africii, cu ex
cepția Insulelor Britanice, a insule
lor din Marea Mediterană, și în Si
beria de Nord. (1)
HABITATUL. Sectoarele din stâncării
ferite de deranj și bogate în hrană.
ASPECTUL CANTITATIV. Dacă în anii
’60 ai sec. XX existau aproxima
tiv 30-40 de perechi (2), în prezent
foarte rar sunt semnalate în stâncării
3-4 perechi.

FACTORII LIMITATIVI. Deranjul în
perioada de cuibărit și braconajul.
Puii deranjați se îndepărtează de
cuib și sunt uciși de stăncuțe, ce cui
băresc în apropiere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Specie sedentară. În prima ju
mătate a lunii aprilie, pasărea își alege
locul de cuibărit într-o cavitate din
stâncărie, pe sol, în partea superioară
a pantei unui canion, în scorburi sau
în cuiburi de ciori. Ponta este compu
să din 2-3, uneori ajungând până la
5 ouă albe, rotunjite la ambele po
luri. În timpul clocitului, femela es
te asigurată cu hrană de către mas
cul. (3) Incubația durează cca 30-35
de zile. Fiind pasăre de amurg și noc
turnă, vânează șoareci, șobolani, hâr

ciogi, iepuri care sunt activi în aceas
tă perioadă. Iernează în zona de cui
bărit.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de la
Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roșie
a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Respectarea
legislației privind protecția animale
lor în perioada de reproducere; com
baterea braconajului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is met in different types of habi
tats (cliffs, forests, valleys) on the Nistru,
Prut, Raut and Codrii forest. (2) Outside
the country it nests in Europe, Asia and
north Africa, except for the British Isles,
the islands of the Mediterranean and
Northern Siberia. (1)
HABITAT. Sectors of rocks away from dis
turbance and rich in feed.
QUANTITATIVE ASPECT. If in the 60’s of
the 20th century there were about 30-40
pairs (2), nowadays it is rarely reported in
rocky areas – 3-4 pairs.

LIMITATION FACTORS. Disturbance during
nesting and poaching. Disturbed chicks
depart from the nest and are killed by
jackdaw, nesting nearby.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Sedentary species. In the first
half of April, the bird chooses its nest
ing place in a cavity in rocks, soil, on top
of the slope of a canyon, in hollows or
nests of crows. Egg-laying is composed
of 2-3, sometimes 5 white eggs, round
ed at both poles. During incubation
the female is provided with feed by the
male. (3) Incubation lasts about 30-35
days. A twilight and night bird, it hunts
mice, rats, hamsters, rabbits that are ac

tive in this period. The species winters in
the nesting area.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the legislation on the protection of an
imals during breeding; eradication of
poaching.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a vertebratelor din România, 2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Information sources
1. Cartea Rosie a vertebratelor din Romania, 2005; 2. Аверин et al., 1971; 3. Munteanu et al., 2006.

A. Munteanu

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
DUMBRĂVEANCĂ
Ordinul Coraciiformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte pe întreg teritoriul
ei. Peste hotarele ţării arealul speci
ei include Eurasia şi Africa de Nord.
Iernează în Africa, mai la sud de de
şertul Sahara. (1)
HABITATUL. Dumbrăvile şi pâlcurile
izolate de pădure, cu arbori seculari,
scorburoşi; livezile; pantele stâncoa
se ale râurilor, râpilor adânci; sectoa
rele cu alunecări de teren; pădurile
de luncă. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Prin anii ’90 ai
sec. XX, efectivul constituia 50-80
de perechi. (3) În prezent, populaţia
este în declin numeric, constituind
cca 30-60 de perechi clocitoare. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor naturale şi folosirea exten
sivă a pesticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Soseşte pe teritoriul Repu
blicii Moldova în cea de-a treia deca
dă a lunii aprilie sau în prima decadă
a lunii mai. Îşi sapă cuibul în galerii.
Ponta constă din 3-5 ouă albe lucioa
se. Cloceşte preponderent femela
timp de 18-20 de zile. Puii sunt hră
niţi cu insecte (gândaci, fluturi, cosaşi, lăcuste, viermi etc.). Migraţia
de toamnă începe în a treia decadă a
lunii august şi continuă până la sfâr
şitul lunii septembrie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
sește informația.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenţia de la Ber
na, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de reproducere şi hrană.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread throughout the
country. Abroad the species area includes
Eurasia and North Africa. Winters in Af
rica, south of the Sahara desert. (1)
HABITAT. Groves and isolated patches of
forest, with trees with hollows; orchards;
rocky slopes of rivers, deep ravines;
sectors with landslides; floodplain forests. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. By the 90’s of the
20th century, the number of pairs was 5080. (3) At present, the population is de
clining in numbers, reaching about 3060 nesting pairs. (4)

LIMITATION FACTORS. Degradation of natural habitats and extensive use of pesti
cides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Arrives to the Republic of Mol
dova in the third decade of April or the
first decade of May. The nest is dug in
galleries. Egg-laying consists of 3-5 white
shiny eggs. The female hatches the eggs
for 18-20 days. The chicks are fed with
insects (beetles, butterflies, grasshop
pers, locusts, worms etc.). The autumn
migration begins in the third decade of
August and continues until the end of
September.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Protection of
breeding and feeding habitats.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Stelian Porojnicu

Familia Coraciidae

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Аверин et
al., 1981; 3. Burfield, van Bommel, 2004;
4. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochircă

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Аверин et
al., 1981; 3. Burfield, van Bommel, 2004;
4. Munteanu et al., 2010(1).

N. Sochirca
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Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
CIOCĂNITOARE-DE-STEJAR
Ordinul Piciformes
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Foto: © 123RF.com: Grzegorz Glust

ANIMALE Păsări

Familia Picidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este întâlnită în Codrii
Centrali, văile fl. Nistru și r. Prut.
Peste hotarele ţării arealul speciei
cuprinde centrul și sudul Europei și
Asia. (1)
HABITATUL. Pădurile mature de foioase, în special cele de stejar și
carpen; pădurile din lunci, cele in
sulare şi montane. Preferă diversele
tipuri de păduri de stejar, în speci
al cele de luncă cu o cantitate sufici
entă de copaci adulţi şi seculari, cu
abundenţă de copaci uscaţi.
ASPECTUL CANTITATIV. Specia are un
efectiv numeric mic – 120-200 de
perechi. (2)

FACTORII LIMITATIVI. Insuficienţa pă
durilor bătrâne şi seculare, a dum
bravelor de stejar umede cu copaci
putrezi şi uscaţi.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Reproducerea începe la
sfârşitul lui martie–începutul lui
aprilie. Pentru a face scorbura, alege
copaci din esenţele moi şi cu lemnul
puţin putred. (3) Depunerea ouălor
are loc la sfârşitul lui aprilie–începu
tul lui mai. Este o pasăre insectivoră:
puii şi păsările adulte consumă pre
ponderent diverse specii de insec
te (furnici, omizile diferitor fluturi,
pupele şi larvele dăunătorilor lem
nului). Toamna târziu şi în perioa
da de iarnă consumă hrană vegeta

lă: ghinde, nuci, sâmburi de prune,
alune etc. (4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Directiva Păsări (Anexa I); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
tăierii arborilor maturi și uscați.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in central Cod
rii, the valleys of Nistru and Prut rivers.
Abroad the species area includes central
and southern Europe and Asia. (1)
HABITAT. Mature deciduous forests, espe
cially oak and hornbeam forests; mead
ow, island and mountain forests. It pre
fers different types of oak forests, espe
cially the meadows with sufficient adult
and secular trees, with plenty of dry trees.
QUANTITATIVE ASPECT. The species numbers are small – 120-200 pairs. (2)

LIMITATION FACTORS. Insufficient old and
secular forests, wet oak groves with dry
rotten trees.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Reproduction begins in late
March and early April. To make hollows
the species chooses soft wood and slight
ly rotten trees. (3) Laying of eggs takes
place in late April–early May. An in
sectivorous bird: chicks and adult birds
mainly eat various species of insects
(ants, caterpillars of various butterflies,
pupae and larvae of wood pests). In late
autumn and winter, it consumes vegetar
ian feed: acorns, nuts, plum kernels, nuts
etc. (4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the
Annex I of the Birds Directive; the Annex II of the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
cutting mature and dry trees.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu
et al., 2010(1); 3. Munteanu et al., 2006;
4. Аверин, Ганя, 1970.

L. Bogdea

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu
et al., 2010(1); 3. Munteanu et al., 2006;
4. Аверин, Ганя, 1970.

L. Bogdea

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
CIOCĂNITOARE-NEAGRĂ
Ordinul Piciformes
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurile din lunca
Prutului şi în zona Codrilor. Specia
aparține tipului faunistic palearctic.
HABITATUL. Pădurile seculare de conifere şi de foioase cu copaci înalţi şi
pădurile de stejar cu carpen și frasin;
goruneturile cu fag.
ASPECTUL CANTITATIV. Pe teritoriul ţă
rii, în anii ’60–’80 ai sec. XX, specia
a fost semnalată în sezonul autum
nal și hiemal în Codrii Centrali. În
cepând cu anul 1990, a fost obser
vată la cuibărit și cu extinderea ariei
de răspândire spre sud și sud-est. (1)
În prezent, pe teritoriul Republicii

Moldova se înregistrează 5-10 pe
rechi. (2)
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea copacilor înalţi, precum şi curăţarea
completă a pădurilor de buturugi şi
copaci uscați sau bolnavi.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Pentru săparea scorburilor,
alege copaci înalţi cu lemn moa
le. Intrarea în scorbură are o formă
dreptunghiulară şi mare. (3) Une
ori perechile cuibăresc în scorburi
vechi. Spectrul trofic constă din in
secte xilofage, larvele şi pupele aces
tora etc. Toamna târziu, uneori şi
iarna pe timp fără zăpadă, păsări
le caută hrană în muşuroaie, consu
mând furnici.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Directiva Pă
sări (Anexa I); Convenția de la Ber
na, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea
tăierii copacilor uscați în pădurile
mature de foioase și colectarea arbo
rilor bolnavi, a buturugilor.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the forests of the
river Prut valley and in the Codrii area.
The species belongs to the Palearctic fau
na type.
HABITAT. Secular conifer and deciduous
forests with tall trees and oak forests with
hornbeam and ash; sessile oak forests
with beech.
QUANTITATIVE ASPECT. On the territo
ry of the Republic of Moldova, in the
60’s–’80s of century, the species was re
ported in the autumn and winter seasons
in central Codrii. Since 1990 it has been
observed nesting in an extended area
spreading towards the south and south

east. (1) At present, on the territory of the
country there are 5-10 pairs recorded. (2)
LIMITATION FACTORS. The cutting of tall
trees and the cleaning forests of stumps
and dry or sick trees.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. To make hollows it chooses
tall trees with soft wood. The entry in
to the hollow has a rectangular and large
shape. (3) Sometimes the pairs nest in old
hollows. The spectrum of feed consists
of xylophagous insects, their larvae and
pupae etc. In late autumn and sometimes
snowless winter, the birds seek feed in an
thills, consuming ants.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex I of
the Birds Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
cutting dead trees in mature decidu
ous forests and collecting sick trees and
stumps.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: V. Vishnevskiy

Familia Picidae

Surse de informaţie
1. Glăvan, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2);
3. Munteanu et al., 2006.

L. Bogdea

Information sources
1. Glavan, 2004; 2. Munteanu et al., 2010(2);
3. Munteanu et al., 2006.

L. Bogdea
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Picus viridis (Linnaeus, 1758)
GHIONOAIE-VERDE
Ordinul Piciformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost semnalată în pădurile din
nordul ţării și în Codrii Centrali.
Peste hotarele ei este răspândită în
toată Europa, Asia Centrală și Asia
Mică, în regiunea Mării Negre şi în
cea a Mării Caspice. (1)
HABITATUL. Diversele tipuri de pă
duri; sectoarele rarefiate şi luminoa
se cu copaci de diferite vârste; livezi
le şi grădinile.
ASPECTUL CANTITATIV. Pe teritoriul
ţării, până în anii ’60 ai sec. XX
a fost observată în perioada mi
grației și în cea postnidicolă. Înce
pând cu anii ’80, au fost înregistrate
3 perechi clocitoare în sectorul Un

guri–Rudi. (2) Cercetările ulterioa
re au dus la identificarea speciei în
cursul medial și cel sudic ale fl. Nis
tru. (3) În prezent, se înregistrează
circa 5-10 perechi cuibăritoare.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor de cuibărit; deficitul bazei
trofice; deranjul în perioada de re
producere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Îşi construieşte cuibul pre
ponderent în plopi, cireşi sălbatici,
scobind scorburi cu orificiul de in
trare rotund sau oval. Depunerea
ouălor are loc la sfârşitul lui aprilie–
începutul lui mai. (3) Consumă şi
hrăneşte puii cu diverse insecte, însă
cel mai frecvent cu furnici şi larvele
acestora. (4)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenția de la
Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie
a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Crearea zo
nelor de protecție în locurile de cui
bărit al speciei; interzicerea tăierii ar
borilor maturi și uscați.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova the species was reported in the
forests of the northern part of the coun
try and in central Codrii. Abroad it is
spread throughout Europe, Central Asia
and Asia Minor, the Black Sea and the
Caspian Sea regions. (1)
HABITAT. Various types of forests; rarified,
well-lit sectors with trees of different ag
es; orchards and gardens.
QUANTITATIVE ASPECT. On the territory
of the Republic of Moldova until the 60’s
of the 20th century it was observed during migration and in the post-celiba
cy season. Since the 80’s, there were 3
pairs nesting in Unguri–Rudi sector. (2)

Further research led to the identifica
tion of the species in the medial line and
Southen bank of the Nistru river. (3)
Currently, there are around 5 to 10 nest
ing pairs.
LIMITATION FACTORS. Degradation of the
nesting habitat; feed chain deficits; dis
turbance during breeding.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Builds its nest mainly in poplar
and cherry trees, making hollows with
round or oval inlet. Oviposition occurs
in late April and early May. (3) Eats and
feeds chicks with various insects, but
most frequently with ants and their lar
vae. (4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of pro
tection zones in the breeding areas of the
species; prohibition of the cutting of ma
ture and dry trees.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu
et al., 2006; 3. Glăvan, 2004; 4. Аверин,
Ганя, 1970.

L. Bogdea

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Munteanu
et al., 2006; 3. Glăvan, 2004; 4. Аверин,
Ганя, 1970.

L. Bogdea

Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
CIOCÂRLIE-DE-BĂRĂGAN
Ordinul Passeriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte preponderent în
regiunile sudice. Peste hotarele ţă
rii este răspândită în regiunile de ste
pă şi semideşert din Europa de SudVest, în bazinul Mării Mediterane,
din nordul Africii până în Asia Cen
trală. (1)
HABITATUL. Diversele zone de câm
pie cu vegetație stepică și culturi
agricole, chiar şi zonele semideşerti
ce, unde vegetaţia este rară. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În prezent
efectivul numeric este foarte scăzut.
În anii ’60–’70 ai sec. XX era o
specie comună pentru zonele sudice
ale Republicii Moldova. Începând

cu anii ’80, specia a înregistrat un
declin moderat. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Desţelenirea stepelor şi transformarea lor în landşaft
agricol.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Cântecul și jocurile nupțiale
încep în prima decadă a lunii martie.
Pasărea îşi construieşte cuibul din fi
re de iarbă şi rădăcini subţiri, puf ve
getal; depune 4-5 ouă verzui cu pe
te brune. Pe parcursul perioadei de
reproducere depune două ponte. În
iernile fără zăpadă sau cu zăpadă pu
ţină pasărea rămâne la iernat. (4) Se
hrăneşte preponderent cu vegetale,
însă în perioada cuibăritului consu
mă şi cantităţi mari de insecte.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în: Directiva Păsări (Anexa I); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Reducerea
folosirii insecticidelor în agricultu
ră; interzicerea păşunatului excesiv.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread mainly in the South.
Abroad it is spread in steppe and semide
sert regions of South-Western Europe,
in the Mediterranean basin, from North
Africa to Central Asia. (1)
HABITAT. Various plains with steppe veg
etation and crops, even semidesert areas
where vegetation is sparse. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. Currently the
species numbers are very low. In the 60’s
and 70’s of the 20th century it was a com
mon species for the southern areas of the
country. Since the 80’s, the species de
clined slightly. (3)

LIMITATION FACTORS. Turning up the
steppe and converting it into agricultur
al terrain.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Nuptial songs and games begin
in the first decade of March. The bird
builds its nest of grass and thin roots,
vegetable puff, lays down 4-5 greenish
eggs with brown spots. Breeding peri
od has two egg-layings. During snow
less winters or with little snow the bird
stays for the winter. (4) Eats mostly veg
etables, but during nesting it consumes
large amounts of insects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the Annex I of the Birds Directive; the Annex II
of the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Reduction of in
secticide use in agriculture; banning of
overgrazing.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Alaudidae

Surse de informaţie
1. Ion et al., 2009; 2. Munteanu, 1999;
3. Burfield, van Bommel, 2004; 4. Munteanu et al., 2006.

L. Bogdea

Information sources
1. Ion et al., 2009; 2. Munteanu, 1999;
3. Burfield, van Bommel, 2004; 4. Munteanu et al., 2006.

L. Bogdea
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Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)
MIERLĂ-DE-PIATRĂ
Ordinul Passeriformes
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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări

Familia Turdidae

328

STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte rar, pe malurile stân
coase ale cursului medial al fl. Nistru
şi r. Răut. Peste hotarele ţării area
lul speciei cuprinde zonele montane
ale Europei Centrale şi Europei de
Sud şi regiunile de nord-est ale Afri
cii. (1)
HABITATUL. Biotopii stâncoşi; cari
erele şi dealurile pietroase, mai ales
spaţiile deschise fără păduri.
ASPECTUL CANTITATIV. În anii 2000,
efectivul speciei constituia între 5 şi
25 de perechi (2), aflându-se într-o
descreştere continuă. În prezent, în
stâncăriile de pe malul Nistrului,

efectivul speciei este redus – 1-2 pe
rechi.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea lo
curilor de trai ca rezultat al activită
ţii omului; deranjul în perioada de
cuibărit.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Soseşte la începutul lui apri
lie. În luna mai au fost semnalate
ponte complete. (3) Cuibul este am
plasat între pietre, în malurile şi ni
şele stâncoase, sub bolovani. Pon
ta este formată din 4-6 ouă albăs
trui, fiind clocite timp de două săp
tămâni. Puii sunt hrăniţi cu insecte:
gărgărițe, gândaci-de-băligar, dar şi
cu fructe de dud, cireşe. (4) Migrația
începe de la sfârşitul lui august până
la sfârşitul lui septembrie.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
sește informația.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Convenţia de la
Berna, 1979 (Anexa II); Cartea Roşie
a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Înregistra
rea locurilor de cuibărire a speciei şi
crearea ariilor naturale protejate de
stat.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is rare, met on the rocky shores of
the medial course of Nistru and Raut riv
ers. Outside the country the species ar
ea comprises the mountainous regions
of Central and Southern Europe and
north-eastern regions of Africa. (1)
HABITAT. Rocky biotopes; quarries and
rocky hills, mostly open space with for
ests.
QUANTITATIVE ASPECT. In 2000, the number of species was between 5 and 25
pairs (2), in a continuous decrease.
Currently, in the rocks of the Nistru

bank, the numbers of the species are low
– 1-2 pairs.
LIMITATION FACTORS. Degradation of places of living as a result of human activity;
disturbance during the nesting period.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It arrives in early April. In May
it was reported to lay eggs. (3) The nest
is built between rocks, the rocky shores
and recesses under boulders. Egg-laying
consists of 4-6 blue eggs, being incubat
ed for two weeks. The chicks are fed with
insects: ladybugs, beetles, also mulberry
fruit and cherries. (4) Migration begins
in late August to late September.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Registration of
nesting species and the creation of natu
ral areas protected by the state.

Surse de informaţie
1. Munteanu, 1999; 2. Burfield, van Bommel, 2004; 3. Аверин, Ганя, 1970; 4. Munteanu et al., 2006.

N. Sochircă

Information sources
1. Munteanu, 1999; 2. Burfield, van Bommel, 2004; 3. Аверин, Ганя, 1970; 4. Munteanu et al., 2006.

N. Sochirca

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
MUSCAR-NEGRU
Ordinul Passeriformes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul
unde există păduri nu prea dese. (1)
Peste hotarele ei este răspândită în
zonele de pădure aproape în toată
Europa şi Siberia de Vest, precum şi
în Africa de Nord-Vest. (2)
HABITATUL. Pădurile luminoase cu
copaci scorburoşi şi perdelele fores
tiere; parcurile în oraşe; se instalează
în colivii artificiale.
ASPECTUL CANTITATIV. În anii ’60–’70
ai sec. XX era una dintre cele mai co
mune specii de muscari, înregistrân
du-se cu o densitate de 26-30 de pe
rechi/km2. (3) Începând cu anii ’90,
efectivul speciei treptat s-a micșorat.

În prezent este întâlnită în perioada
migrațiilor de primăvară și de toam
nă.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea arborilor cu scorburi, a celor uscați și
cu esență moale. Un factor indirect
este micșorarea densității ciocăni
torilor, care sunt furnizorii de scor
buri; de asemenea concurența inter
specifică cu muscarul-gulerat pen
tru locul de cuibărit, care comporta
mental este mai agresiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Soseşte în aprilie, își instalea
ză cuibul în scorburile vechi de cio
cănitoare. Femela începe să depună
ponta, formată din 5-7 ouă de cu
loare albăstruie, la sfârșitul lui apri
lie–începutul lui mai. (1) Consumă

insecte himenoptere, diptere, cole
optere, lepidoptere (omizi), precum
şi păianjeni şi homoptere (3).
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în: Directiva Păsări (Anexa I); Con
venția de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenția de la Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea
tăierii copacilor cu scorburi, a celor
uscați și cu esențe moi; utilizarea ra
țională a insecticidelor în ecosiste
mele forestiere.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the whole coun
try where there are not dense forests. (1)
Abroad it is spread in forest areas
throughout Europe and Western Siberia,
as well as in North-West Africa. (2)
HABITAT. Luminous forests with hollow
trees, forest belts; parks in cities; it settles
in artificial cages.
QUANTITATIVE ASPECT. In the 60’s and 70’s
of the 20th century it was one of the most
common species of flycatchers, recorded
with a density of 26 to 30 pairs/km2. (3)
Since the 90’s the number of the species
gradually decreased. At present it is met
during spring and autumn migrations.

LIMITATION FACTORS. Reduction of trees
with hollows, of dry and soft wood trees.
An indirect factor is the decrease of the
density of woodpeckers that are provid
ers of hollows, interspecies competition
for nesting place with well-collared fly
catcher, which is more aggressive in be
havior.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It arrives in April, installs the
nest in old woodpecker hollows. The fe
male begins oviposition consisting of 5-7
bluish eggs in late April and early May.
(1) Eats Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera (caterpillars) insects, as
well as spiders and Homoptera insects (3).

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the Annex I of the Birds Directive; the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
the cutting of trees with hollows, of the
dry and soft wood trees; rational use of
insecticides in forest ecosystems.

ANIMALE Păsări

Foto: © 123RF.com: Michael Lane

Familia Muscicapidae

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2006; 2. Burfield, van
Bommel, 2004; 3. Ганя, Литвак, 1976.

L. Bogdea

Information sources
1. Munteanu et al., 2006; 2. Burfield, van
Bommel, 2004; 3. Ганя, Литвак, 1976.

L. Bogdea
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Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
GUȘĂ-VÂNĂTĂ
Ordinul Passeriformes

ANIMALE Păsări

Familia Muscicapidae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește în zona digurilor la
curilor, heleșteielor și în lunca Pru
tului. Peste hotarele ţării arealul se
întinde din vestul și nordul Euro
pei până în Asia Centrală și Extre
mul Orient. (1)
HABITATUL. Regiunile joase cu întin
deri mari, de mlaștină cu stufăriș;
bazinele fermelor piscicole; malurile
digurilor cu vegetație deasă.
ASPECTUL CANTITATIV. Se cunosc puține date despre cuibăritul acestei
specii; este chiar foarte rar văzută.
În anii 1950–1960 a fost semnalat
doar un exemplar în perioada migrației. (2) În ultimii ani, păsările adul

te au fost observate în perioada de
reproducere în lunca Bâcului (Bu
ciuceanu, 2012), în preajma lacului
Comrat (Cioflec, 2011).
FACTORII LIMITATIVI. Incendierea stufului primăvara; restrângerea ecosis
temelor palustre din interiorul ţării;
folosirea insecticidelor în practicile
agricole.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Duce o viață ferită de vederea
omului, își face cuibul ascuns pe sol,
în vegetația umedă, care este căptu
șit cu frunze, rădăcini și păr de ani
male. (3) În luna mai femela depu
ne 5-6 ouă alb-verzui, cu puncte ru
ginii. Se hrănește cu insecte, melci,
în sezonul rece – cu fructe, semințe.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în: Directiva Păsări (Anexa I); Con
venţia de la Berna, 1979 (Anexa II);
Convenţia de la Bonn, 1979 (Anexa II).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
zonelor umede cu vegetație joasă;
reducerea deranjului în teritoriile de
cuibărit.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. Met in the Repub
lic of Moldova in the area of dam lakes,
ponds and in the valley of the Prut river.
Abroad its area of spreading extends from
western and northern Europe to Central
Asia and the Far East. (1)
HABITAT. Low altitude vast regions with
marshes, reeds; basins of fish farms;
banks of dams with dense vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. Nesting of this
species is little known, rarely seen. Be
tween 1950–1960 only one specimen
was reported during migration. (2)
Adult birds were observed during breed
ing in recent years in the Bic plain (Bu-

ciuceanu, 2012), in the vicinity of Com
rat lake (Cioflec, 2011).
LIMITATION FACTORS. Burning of reed in
spring; restriction of paludous ecosys
tems within the country; use of insecti
cides in agricultural practices.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Leads a life off human sight,
makes the nest hidden on the ground,
in moist vegetation, lined with leaves,
roots and animal hair. (3) In May the fe
male lays 5-6 white-green eggs, with rust
points. Feeds on insects, snails, in winter
season on fruits, seeds.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the Annex I of the Birds Directive; the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Bonn Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Maintaining
moist lands with low vegetation; reduc
tion of disturbance in nesting territories.

Surse de informaţie
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1970; 3. Cartea Roșie a vertebratelor
din România, 2005.

L. Bogdea

Information sources
1. Burfield, van Bommel, 2004; 2. Аверин,
Ганя, 1970; 3. Cartea Rosie a vertebratelor
din Romania, 2005.

L. Bogdea

REPTILE

REPTILES
Ordinul Testudines
Familia Emididae
Emys orbicularis (L., 1758) – Broască-ţestoasă-de-baltă

Ordinul Squamata
Familia Lacertidae
Eremias arguta (Pall., 1773) – Şopârlă-multicoloră
Podarcis taurica (Pall., 1814) – Șopârlă-de-Crimeea (şopârlă-deiarbă)

Familia Colubridae
Coluber caspius (L., 1758) – Şarpe-cu-abdomen-galben
Coronella austriaca (Laur., 1768) – Şarpe-de-alun
Elaphe quatuorlineata (Lacép., 1789) – Şarpe-cu-patru-dungi
Zamenis longissimus (Laur., 1768) – Şarpele-lui-Esculap

Familia Viperidae
Vipera berus (L., 1758) – Viperă comună
Vipera ursini (Bonap., 1835) – Viperă-de-stepă

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
BROASCĂ-ŢESTOASĂ-DE-BALTĂ
Ordinul Testudines
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va populează întreg teritoriul, dar
răspândirea are un caracter sporadic.
Mai frecvent este întâlnită în luncile
Prutului şi Nistrului. (1, 2, 3) Area
lul speciei cuprinde Europa Centra
lă și de Sud, Asia Mică, nord-vestul
Africii. (4)
HABITATUL. Locurile acvatice, lacuri
le, iazurile, canalele de irigație și dre
naj.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu de
clin pronunţat. În locurile favorabi
le densitatea relativă este de până la
15 ex./ha.
FACTORII LIMITATIVI. Fragmentarea şi
degradarea habitatelor; desecarea şi

poluarea acvatoriilor naturale; dis
trugerea locurilor de reproducere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Atât perioada activă, cât și
hibernarea este legată de apă. Iernea
ză la fundul bazinelor acvatice. Co
pularea are loc în martie–aprilie. În
mai–iunie femela depune 4-15 ouă
pe pantele nisipoase și bine însori
te din apropierea apei. Puii ies din
ou toamna sau primăvara următoa
re, în funcţie de durata perioadei cal
de. Se hrănește cu nevertebrate acva
tice, puiet de pești și amfibieni.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN; Anexa IV a Directivei Ha

bitate; Anexa III a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Europei;
Cartea Roşie a Republicii Moldova
(ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea
unor arii protejate noi; reducerea
poluării bazinelor acvatice; protecţia
locurilor de reproducere.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it inhabits the whole territory,
but the spread is sporadic. Most com
monly it is found in the lowlands of Prut
and Nistru. (1, 2, 3) The area of the spe
cies includes Central and South Europe,
Asia Minor and north-western Africa. (4)
HABITAT. Aquatic places, lakes, ponds, ir
rigation and drainage canals.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is in
pronounced decline, in favorable places
the relative density is up to 15 ind./ha.
LIMITATION FACTORS. Fragmentation and
degradation of habitats; drying up and

pollution of the natural water basins; de
struction of reproduction places.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Both the active and hiberna
tion periods are related to water. Win
ters at the bottom of aquatic basins,
mating takes place in March–April. In
May–June the female lays 4-15 eggs on
the sandy and very sunny slopes in the
proximity of the water. The pups hatch
in autumn or early spring, depending on
the duration of the warm period. It feeds
on aquatic invertebrates, spawn and am
phibia.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex IV of the Habitats
Directive; the Annex III of the Berne
Convention, 1979; The Red Book of Europe; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of new
protected areas; reduction of pollution
of aquatic basins; protection of reproduc
tion places.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Цуркан, 2011; 3. Цуркан,
2013; 4. Банников et al., 1977.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Цуркан, 2011; 3. Цуркан,
2013; 4. Банников et al., 1977.

V. Turcan

Eremias arguta (Pallas, 1773)
ŞOPÂRLĂ-MULTICOLORĂ
Ordinul Squamata
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Familia Lacertidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova a fost înregistrată în Rezerva
ția „Andriaşevca Nouă” din UATSN
și în vecinătatea s. Tocuz (Ștefan-Vo
dă). (1, 2) Arealul speciei cuprinde
regiunea de stepă din sudul Româ
niei până în Kazahstan. (3)
HABITATUL. Terenurile nisipos-argi
loase cu aspect de semipustiu, cu ve
getație ierboasă rară.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu de
clin pronunţat și efectiv mic. În lo
curile populate densitatea relativă
este de până la 100 ex./km.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea cri
tică a habitatelor; suprapășunatul și
transformarea sectoarelor de stepă.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este activă din martie până
la începutul lui octombrie, în func
ţie de durata perioadei calde. Se hră
nește cu diverse insecte, preponde
rent cu coleoptere și ortoptere. Îm
perecherea are loc în martie–apri
lie. Ponta de 3-5 ouă este depusă în
mai–iunie. Puii apar la începutul lu
nii august. (4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea
unor arii protejate noi; reglarea pă

șunatului; educația populației prin
propagarea cunoștințelor ecologice.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it was recorded in the „Andriasev
ca Noua” Reservation on the Transnis
trian region and in the vicinity of the vil
lage Tocuz (Stefan-Voda). (1, 2) The spe
cies range includes the steppe region of
southern Romania to Kazakhstan. (3)
HABITAT. Sandy-argillaceous semi-desert
land, with rare grass vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. Species with clear
decline and reduced number. In the plac
es populated by the species the relative
density is up to 100 ind./km.

LIMITATION FACTORS. Critical reduction
of the habitats; excessive grazing and
transformation of steppe sectors.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Active from March to October,
depending on the length of the warm pe
riod. Feeds on different insects, most
ly on coleopteras and ortopteras. Con
pling takes place during March–April.
The eggs, 3-5, are laid in May–June. The
pups are born in early August. (4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).

PROTECTIVE MEASURES. Creation and ar
rangement of new protected areas; reg
ulation of grazing; education of popula
tion through the propagation of ecolog
ic knowledge.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Цуркан, 2013; 3. Банников et al., 1977; 4. Тофан, 1975.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Цуркан, 2013; 3. Банников et al., 1977; 4. Тофан, 1975.

V. Turcan
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Podarcis taurica (Pallas, 1814)
ȘOPÂRLĂ-DE-CRIMEEA (ȘOPÂRLĂ-DE-IARBĂ)
Ordinul Squamata
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STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este răspândită în raioanele de
sud-vest, dar fragmentar. (1, 4) Are
alul speciei cuprinde Peninsula Bal
canică, vestul Turciei, Crimeea,
sud-vestul Ucrainei. (2)
HABITATUL. Sectoarele de stepă cu
vegetație ierboasă rară. Ca rezultat
al aridizării terenurilor şi secetelor
frecvente, are tendinţă de extindere
spre nord.
ASPECTUL CANTITATIV. Are un efec
tiv mic (cu excepția unor terenuri
restrânse, mai puțin afectate de ac
tivitatea antropică, unde densitatea
specimenelor poate ajunge până la
300 ex./ha).

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea ha
bitatelor ca urmare a păşunatului ex
cesiv; transformarea sectoarelor de
stepă; poluarea cu pesticide.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este activă din martie până
la începutul lui octombrie, în func
ţie de durata perioadei calde a anu
lui. Se hrăneşte cu diferite insecte şi
păianjeni. Împerecherea are loc în
aprilie–mai. În iunie–iulie femela
depune 3-4 ouă. Puii apar la începu
tul lunii august. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venţiei de la Berna, 1979; Anexele II
şi IV ale Directivei Habitate.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea
unor arii protejate; reglarea pășuna
tului; educația populației prin pro
pagarea cunoștințelor ecologice.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent in south-western
districts, but fragmentary. (1, 4) The spe
cies range includes the Balkan Peninsula,
western Turkey, the Crimea, south-west
ern Ukraine. (2)
HABITAT. Steppe with rare grass vegeta
tion. As a result of frequent droughts and
land fallowing it has the tendency to ex
pand northward.
QUANTITATIVE ASPECT. Small number
(with the exception of restricted ar
eas, less affected by human activity,
where specimen density can reach up to
300 ind./ha).

LIMITATION FACTORS. Habitat degradation through excessive grazing; the trans
formation of steppe sectors; pollution
with pesticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is active from March until ear
ly October, depending on the length of
the period of warmth. Feeds on various
insects and spiders. Conpling takes place
in April–May. In June–July the female
lays 3-4 eggs. The pups are born in ear
ly August. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II

of the Berne Convention, 1979; the Annexes II and IV of Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. The creation and
arrangement of new protected areas; ad
justment of grazing; population edu
cation through the spread of ecologic
knowledge.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Ганя, Тофан, 1981; 4. Тофан, 1975.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Ганя, Тофан, 1981; 4. Тофан, 1975.

V. Turcan

Coluber caspius (Linnaeus, 1758)
ŞARPE-CU-ABDOMEN-GALBEN
Ordinul Squamata
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Reptile

Familia Colubridae

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este răspândită în raioanele de
sud, de-a lungul Nistrului și afluen
ților lui până la r. Ciorna. (1, 4) Dis
tribuţia are un caracter insular. Area
lul speciei include nord-estul Penin
sulei Balcanice, zonele de stepă ale
Europei și Kazahstanului. Popula
ții izolate au fost înregistrate în sudestul Turkestanului și în nordul Ira
nului. (2)
HABITATUL. Râpile împădurite și
stâncăriile de pe versanții riverani.
În zona de stepă poate fi întâlnită pe
pantele erozionate, intersectate de
râpi.

ASPECTUL CANTITATIV. Pe unele sec
toare ale stâncăriilor riverane densi
tatea este de până la 5-7 ex./ha.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul excesiv; transformarea sectoarelor de
stepă; distrugerea locurilor de repro
ducere şi hibernare.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Hibernarea durează din oc
tombrie până în aprilie. Copularea
are loc în aprilie–mai. Spectrul tro
fic include diverse rozătoare mici, la
certide şi păsări. Ponta din 5-18 ouă
este depusă în iunie–iulie. Puii apar
în august–septembrie. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexele II şi

IV ale Directivei Habitat; Anexa II a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea populațiilor locale prin crearea
ariilor protejate noi; educația ecolo
gică a populației.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent in the southern
regions along the Nistru river and trib
utaries of the Chiorna river. (1, 4) The
distribution is of insular character. The
species area includes the north-eastern
part of the Balkan Peninsula, the steppe
zone of Europe and Kazakhstan. Isolat
ed populations have been recorded in the
south-eastern Turkestan and northern
Iran. (2)
HABITAT. Wood-covered ravines and the
rocks on river slopes. In the steppe zone
it may be encountered on eroded slopes,
crossed by ravines.

QUANTITATIVE ASPECT. On some sectors
of river slopes the density is up to la 57 ind./ha.
LIMITATION FACTORS. Excessive grazing;
transformation of steppe sectors; de
struction of the reproduction and hiber
nation places.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Hibernation lasts from October
to April. Mating takes place in April–May.
The trophic spectre includes different
small rodents, lacertidae and birds. The
female lays 5-18 eggs in June–July. The
pups appear in August–September. (1,
3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is practiced.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annexes II
and IV of the Habitats Directive; the Annex II of the Berne Convention, 1979;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
local populations through the creation
and arrangement of new protected are
as; ecologic education of the population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан,1975.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан,1975.

V. Turcan
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Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
ŞARPE-DE-ALUN
Ordinul Squamata
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este răspândită fragmentar pe în
treg teritoriul. (1, 2) Populează cen
trul și nordul Europei, vestul Kazahstanului, nordul Asiei Mici, Cauca
zul, nordul Iranului, sudul Peninsu
lei Pirineice şi Sicilia. (3)
HABITATUL. Ecotonurile şi poienile
silvice; sectoarele de silvostepă; ver
sanţii împăduriţi ai râurilor; viile şi
livezile mărginite de pădure; terasele
împădurite etc. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu de
clin accentuat. Densitatea relativă
este de până la 2-3 ex./km.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
fragmentarea habitatelor prin des

pădurire; păşunatul excesiv şi nimi
cirea directă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Hibernarea durează din oc
tombrie până în aprilie. Copularea
are loc în aprilie–mai. În august fe
mela naşte 6-15 pui. Hrana de bază
o constituie şopârlele şi puii de şerpi,
iar în cazul în care acestea sunt insu
ficiente, include diverse mamifere şi
pui ai păsărilor de talie mică, amfibi
eni etc. Puii se hrănesc cu şopârle ti
nere. Pentru iernat folosește diverse
galerii şi goluri subterane. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexele II şi
IV ale Directivei Habitat; Anexa II a

Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea populațiilor existente; educația
ecologică a populației.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is fragmentary, scattered
throughout the territory. (1, 2) Populates
the central and northern Europe, west
ern Kazakhstan, northern Asia Minor,
the Caucasus, northern Iran, southern
Perinee Peninsula and Sicily. (3)
HABITAT. The echotones and forest glades;
the silvosteppe sectors; wood-covered
slopes of rivers; the vineyards and or
chards in the proximity of forests;
wood-covered terraces etc. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Species in profound decline, the relative density is up
to 2-3 ind./km.

LIMITATION FACTORS. Degradation and
fragmentation of habitats by deforesta
tion; excessive grazing and direct anni
hilation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Hibernation lasts from October
to April. Epibolus takes place in April–
May. In August the female gives birth to
6-15 pups. The basic food is lizards and
pups of snakes, and where these are not
sufficient it includes various mammals
and young small birds, amphibians etc.
Pups feed on young lizards. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is prac
ticed.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annexes II

and IV of the Habitats Directive; the Annex II of the Berne Convention, 1979;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
existing populations; ecologic education
of the population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2003; 2. Цуркан, 2011; 3. Банников et al., 1977.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2003; 2. Цуркан, 2011; 3. Банников et al., 1977.

V. Turcan

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
ŞARPE-CU-PATRU-DUNGI
Ordinul Squamata
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Familia Colubridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este raspândită fragmentar în re
giunea Bugeacului și în Stepa Băl
țiului. (1) Întreg arealul speciei in
clude zona de stepă a Europei, Cri
meea, Transcaucazia şi nordul regiu
nii Caspice. (2)
HABITATUL. Sectoarele de stepă, eco
tonurile şi poienile pădurilor uscate;
versanţii râurilor; construcţiile înve
cinate cu habitatele naturale. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu de
clin grav.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul ex
cesiv; defrişarea pădurilor; poluarea
mediului etc.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Perioada de hibernare es
te cuprinsă între lunile octombrie
şi martie. Copularea are loc în mai.
Ponta de 5-15 ouă este depusă în
iunie, în diverse locuri umede, la o
temperatură favorabilă pentru in
cubare. Puii apar la jumătatea lunii
august. Hrana de bază o constituie
lacertidele, păsările (inclusiv ouăle
lor) şi mamiferele mici. (2, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN; Anexa IV a Directivei Ha
bitate; Anexa II a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Euro-

pei; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea populațiilor locale prin crearea
ariilor protejate noi; educația ecolo
gică a populației.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldo
va it is fragmentary in the region of Bugeac and the steppe of Balti. (1) The area
includes the whole of Europe, the steppe
of Crimea, Transcaucasia and the north
ern part of the Caspian region. (2)
HABITAT. The steppe sectors, echotones,
the glades in dried woods; river slopes;
constructions in the proximity of natu
ral habitats. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Species under critical decline.

LIMITATION FACTORS. Excessive grazing;
deforestation; pollution of environment
etc.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The hibernation period is be
tween the months of October–March.
Epibolus takes place in May. 5-15 eggs
are laid in June, deposited in damp plac
es, at a favorable temperature for incuba
tion. Pups appear in mid-August. The ba
sic nutrition is lacertidae, birds (including
their eggs) and small mammals. (2, 4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex IV of the Habitats

Directive; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; The Red Book of Europe;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
local populations by creating new pro
tected areas; ecologic education of the
population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан, 1975.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Банников et al., 1977;
3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан, 1975.

V. Turcan
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Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
ŞARPELE-LUI-ESCULAP
Ordinul Squamata
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic în bazinul
Nistrului. (1) Arealul speciei inclu
de Europa Centrală şi de Sud, regi
unea Mării Negre, sud-vestul regiu
nii Caspice, Caucazul. (2)
HABITATUL. Stâncăriile împădurite,
viile, livezile și diverse construcţii
mărginite de aceşti biotopi. (3, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu de
clin. Pe unele sectoare ale versanți
lor riverani densitatea este de până
la 10 ex./ha.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul eco
tonurilor silvice; defrişarea păduri
lor şi distrugerea stâncăriilor adia

cente; poluarea cu pesticide a me
diului ambiant.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Perioada de hibernare (oc
tombrie–martie) variază în func
ţie de durata timpului cald. Copu
larea are loc în mai–iunie. Depune
rea pontei de 4-8 ouă se produce în
iunie–august. Baza spectrului tro
fic o constituie rozătoarele mici. Pu
ii apar în septembrie şi se hrănesc cu
şopârle şi şoareci tineri. Iernează în
diverse galerii subterane, deseori îm
preună cu speciile N. natrix, N. tessellata, C. Jugularis. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lip
seşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa IV a Di

rectivei Habitate; Anexa II a Con
venţiei de la Berna, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea ari
ilor protejate noi; educația ecologică
a populației.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met sporadically in the ba
sin of Nistru. (1) The species range in
cludes Central and South Europe, the
Black Sea region, south-west of the Cas
pian region, the Caucasus. (2)
HABITAT. Wood-covered rocky slopes,
vineyards, orchards and different con
structions in the proximity of these bi
otopes. (3, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. Species in decline.
In some sectors of river slopes the density
is up to 10 ind./ha.
LIMITATION FACTORS. Grazing in forest
echotones; deforestation and destruction

of neighboring rocks; pesticide pollution
of the environment.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Hibernation period (October–
March) varies depending on the length
of warm weather. Conpling takes place
in May–June. Roe is laid as 4-8 eggs
from June to August. The trophic spec
trum basis is small rodents. Pups appear
in September and feed on lizards and ju
venile mice. Winters in different under
ground galleries, often with the species
N. natrix, N. tessellata, C. Jugularis. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex IV

of the Habitats Directive; the Annex II of
the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. The creation and
arrangement of new protected areas; eco
logic education of the population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, Dănilă, 2003; 2. Банников et al.,
1977; 3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан,1975.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, Danila, 2003; 2. Банников et al.,
1977; 3. Мунтяну, Тофан, 1981; 4. Тофан,1975.

V. Turcan

Vipera berus (Linnaeus, 1758)
VIPERĂ COMUNĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va extinderea actuală este legată de
ecosistemele silvice. (1, 2) Peste ho
tarele ţării se întâlneşte din vestul
Europei până în estul Asiei. Răspân
direa spre sud este limitată de zona
de stepă. Spre nord pătrunde și după
Cercul Polar. (3)
HABITATUL. Sectoarele de pădure, în
special ecotonurile lor. Uneori poate
fi întâlnită în viile şi livezile mărgini
te de pădure. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Distribuţie
neuniformă, tendinţă de declin.
Unele populații au o densitate de pâ
nă la 10 ex./ha.

FACTORII LIMITATIVI. Defrişarea pă
durilor; nimicirea directă și mortali
tatea în traficul rutier; factorii de de
ranj.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. E specifică ieşirea timpurie
din hibernare (martie). Copularea
are loc în aprilie–mai. Puii în număr
de 5-16 apar în august–septembrie.
Hrana principală o constituie roză
toarele mici, însă primăvara pot vâ
na diverse păsări mici și amfibieni.
Perioada de hibernare începe în oc
tombrie–noiembrie. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenției de la Berna, 1979; Car-

tea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor existente și a popu
lațiilor locale prin crearea și amena
jarea ariilor protejate noi; educația
ecologică a populației.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is currently linked to the for
est ecosystems. Abroad it is met from
western Europe to east Asia. The spread
southward is limited by the steppe zone.
To the North it reaches even beyond the
Arctic Circle. (3)
HABITAT. Forest sectors, especially their
echotones. Sometimes it may be met in
vineyards and orchards in the proximity
of forests. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Uneven distribu
tion, declining tendency. Some popula
tions have the density of up to 10 ind./ha.

LIMITATION FACTORS. Deforestation; di
rect annihilation and mortality in traffic;
disturbance factors.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Typical early exit from hiber
nation (March). Mating takes place in
April–May. The pups in the number of
5-16 are borne in August–September.
The main food is the small rodents, how
ever in spring it can hunt different small
birds and amphibia. The hibernation pe
riod starts in October–November. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is prac
ticed.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III

of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
existing habitats and of local populations
through the creation and arrangement of
new protected areas; ecological educa
tion of the population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2003; 2. Zinenko et al., 2010;
3. Банников et al., 1977.

V. Ţurcan, V. Postolachi

Information sources
1. Turcan, 2003; 2. Zinenko et al., 2010;
3. Банников et al., 1977.

V. Turcan , V. Postolachi
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Vipera ursini (Bonaparte, 1835)
VIPERĂ-DE-STEPĂ
Ordinul Squamata
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STATUTUL. Specie critic periclita-
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
se întâlneşte pe unele sectoare de ste
pă din zona de sud (după informaţii
le locale). Peste hotarele ţării este răs
pândită în regiunile de stepă şi silvostepă din Europa, în sudul Siberiei şi
nord-vestul Asiei Mijlocii. (3)
HABITATUL. Biotopii de stepă şi sil
vostepă, unde se ţine la periferia de
presiunilor cu vegetaţie ierboasă sau
în vecinătatea pâlcurilor de arbuşti.
ASPECTUL CANTITATIV. Nu este cunoscut.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea critică a habitatelor de stepă şi păşuna
tul excesiv.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Hibernarea durează din oc
tombrie până în martie. Reproduce
rea începe odată cu perioada de co
pulare, în aprilie–mai, și se termină
cu apariţia puilor în august–septem
brie. Se hrănește cu diverse șopârle,
insecte și rozătoare mici. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Di
rectivei Habitate; Anexa I a CITES;
Anexa II a Convenţiei de la Berna,
1979; Cartea Roşie a Europei; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Restabili
rea și repopularea sectoarelor de ste

pă, potențiale pentru supraviețui
rea speciei; reproducerea în captivi
tate pe baza experimentelor efectuate (2); educația ecologică a popula
ției.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it has been registered in some sec
tors of the steppe in the south. Abroad
it is widespread in regions of the steppe
and forest-steppe in Europe, in the
southern Siberia and northwestern Mid
dle Asia. (3)
HABITAT. Steppe and forest-steppe biot
opes with herbal vegetation or in the vi
cinity of colonies of shrubs.
QUANTITATIVE ASPECT. Not known.
LIMITATION FACTORS. Critical reduction
of steppe habitats and excessive grazing.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Hibernation lasts from October
till March. Reproduction starts with the
period of mating in April–May and ends
upon the birth of pups in August–Sep
tember. Feeds on different lizards, insects
and small rodents. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is prac
ticed.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Habitats Directive; the Annex I of
CITES; the Annex II of the Berne Con
vention, 1979; The Red Book of Europe;
The Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II).

PROTECTION MEASURES. Restoration and
repopulation of the steppe sectors, po
tential for survival of the species; repro
duction in captivity on the basis of im
plemented experiments (2); ecologic education of the population.

Surse de informaţie
1. Ţurcan, 2013; 2. Jurminschi, Ţurcan, 1995;
3. Банников et al., 1977.

V. Ţurcan

Information sources
1. Turcan, 2013; 2. Jurminschi, Turcan, 1995;
3. Банников et al., 1977.

V. Turcan

AMFIBIENI

AMPHIBIANS
Ordinul CAUDATA
Familia Salamandridae
Triturus cristatus (Laur., 1768) – Triton-cu-creastă
Triturus vulgaris (L., 1758) – Triton comun

Ordinul ECAUDATA
Familia Pelobatidae
Pelobates fuscus (Laur., 1768) – Broască-săpătoare-brună

Familia Bufonidae
Bufo bufo (L., 1768) – Broască-râioasă-brună

Familia Discoglossidae
Bombina bombina (L., 1761) – Buhai-de-baltă-cu-burta-roşie
Bombina variegata (L., 1758) – Buhai-de-baltă-cu-burta-galbenă

Familia Hylidae
Hyla arborea (L., 1758) – Brotăcel

Familia Ranidae
Rana dalmatina (Bonap., 1840) – Broască-roşie-de-pădure
Rana temporaria (L., 1758) – Broască-roşie-de-munte

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
TRITON-CU-CREASTĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova este răspândită pe întreg teri
toriul. Peste hotarele ei se întâlneș
te în Europa. Spre est ajunge până în
Caucaz şi Asia Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile; luncile; mlaş
tinile; bazinele acvatice stătătoare şi
lin curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. În Codrii Centrali densitatea speciei este de 2,14,7 ex./ha, pe când în nordul şi su
dul ţării – de doar 0,6-1,3 ex./ha.
Efectivul se reduce. (3, 4)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea ha
bitatelor în urma defrişărilor, a su
prapăşunatului şi a turismului neor
ganizat; desecarea şi poluarea mlaş

tinilor, a luncilor şi a bazinelor ac
vatice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Ajunge la maturitate la al
3-lea–al 4-lea an de viaţă. (3, 4) Re
producerea are loc în martie–aprilie
în lacuri puţin adânci. Femela de
pune de la 110 până la 320 de ouă în
3-4 reprize. (4) Dezvoltarea embri
onară este de 10-12 zile, cea larva
ră – de 75-80 de zile. Duce un mod
crepuscular şi nocturn de viaţă. Ier
nează pe uscat, în ascunzişuri subte
rane. În perioada activă a anului se
hrăneşte cu nevertebrate terestre și
acvatice mici, primăvara devreme –
cu ouă şi larve ale altor amfibieni.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Di
rectiva Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
poluării bazinelor acvatice; majora
rea numărului de arii protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent throughout the
country. Abroad it is met in Europe; east
ward it reaches up to the Caucasus and
Central Asia. (1, 2)
HABITAT. Forests; floodplains; marshes;
static water basins and smoothly flowing
waters.
QUANTITATIVE ASPECT. In the central part
of Codrii the density of the species is of
2,1-4,7 ind./ha, but in the north and
south of the country it is only of 0,6-1,3
ind./ha. The numbers are in decline. (3, 4)
LIMITATION FACTORS. The destruction of
habitats as a result of deforestation, ex

cessive grazing, unorganized tourism;
draining and pollution of marshes, flood
plains and water basins.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Matures in the 3rd–4th year of
life. (3, 4) Reproduction takes place in
March–April in little deep lakes. The fe
male lays from 110 up to 320 of eggs in
3-4 stages. (4) The embryonic develop
ment is 10-12 days, the larvae – 75-80
days. Leads a twilight and night life.
Winters on the ground, in underground
hidings. During the active part of the
year feeds on small terrestrial and aquat
ic invertebrates, in early spring – on eggs
and larvae of other amphibians.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Reduction of the
pollution of water basins; increase of the
number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, Jalbă,
2009.

T. Cozari, L. Jalbă, L. Plop

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, Jalba,
2009.

T. Cozari, L. Jalba, L. Plop

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
TRITON COMUN
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Amfibieni

Ordinul Caudata
Familia Salamandridae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova este răspândită pe întreg teri
toriul. Peste hotarele ei se întâlnește
în Europa şi Siberia de Vest. Spre est
ajunge până în Caucaz şi Asia Cen
trală. (1)
HABITATUL. Pădurile; luncile; mlaş
tinile; bazinele acvatice stătătoare şi
lin curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. În Codrii
Centrali densitatea speciei este de
2,4-12,3 ex./ha, pe când în nordul şi
sudul ţării – de doar 0,6-1,3 ex./ha.
În ultimii zece ani au dispărut popu
laţii întregi; iar efectivul s-a redus de
cca 2 ori. (2, 3)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea sau
degradarea habitatelor terestre în ur
ma defrişărilor, a suprapăşunatului
şi a turismului neorganizat; deseca
rea şi poluarea mlaştinilor, a luncilor
şi a bazinelor acvatice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Ajunge la maturitate la al
3-lea–al 4-lea an de viaţă. (3, 4) Re
producerea are loc în lacurile pu
ţin adânci. Femela depune cca 200240 de ouă în 3-4 reprize. Dezvol
tarea embrionară durează 8-12 zile,
cea larvară – 60-70 de zile. Duce un
mod crepuscular şi nocturn de via
ţă. Iernează pe uscat, în ascunzişuri
subterane. În perioada activă a anu
lui se hrăneşte cu nevertebrate, ouă
şi larve ale altor amfibieni.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
sunt informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979 etc.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
poluării bazinelor acvatice; majora
rea numărului de arii protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is widespread throughout the
territory. Abroad it is met in Europe and
Western Siberia. Eastward it reaches up
in the Caucasus and Central Asia. (1)
HABITAT. Forests; floodplains; marshes;
static water basins and gently flowing
waters.
QUANTITATIVE ASPECT. In the central part
of Codrii the species density is 2,412,3 ind./ha, while in the north and
south of the country – just 0,6-1,3 ind./
ha. Over the past decade whole popula
tions disappeared or have been reduced
twice. (2, 3)

LIMITATION FACTORS. The destruction or
degradation of terrestrial habitats as a re
sult of deforestation, excessive grazing,
unorganized tourism; draining and pol
lution of the marshes, floodplains and
water basins.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Matures at the 3rd–4th year of
life. (3, 4) Reproduction takes place in
little deep lakes. The female lays about
200-240 eggs in 3-4 stages. Embryonic
development takes 8 to 12 days, the lar
vae – 60-70 days. Leads a twilight and
night life. Winters on land, in under
ground hidings. During the active peri
od of the year it feeds on invertebrates,
eggs and larvae of other amphibians.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in the Annex III
of the Berne Convention, 1979 etc.
PROTECTION MEASURES. Reduction of the
pollution of the aquatic basins; increase
of the number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Cozari et al.,
2003; 3. Cozari, 2010; 4. Plop, 2011.

T. Cozari, L. Plop, L. Jalbă

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Cozari et al.,
2003; 3. Cozari, 2010; 4. Plop, 2011.

T. Cozari, L. Plop, L. Jalba
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Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
BROASCĂ-SĂPĂTOARE-BRUNĂ

ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Pelobatidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlnește sporadic. Peste ho
tarele ţării este răspândită în Euro
pa Centrală şi de Est, Asia Apusea
nă. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile din luncile râu
rilor; sectoarele limitrofe bazinelor
de apă. (2, 3, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. În pădurile de
luncă ale Nistrului au fost depistaţi
până la 12-14 ind./km, iar în Rezer
vaţia ştiinţifică „Codru” – câte 1-2
ind./km. Efectivul speciei se reduce.
FACTORII LIMITATIVI. Poluarea şi desecarea bazinelor de apă; valorifica
rea suprafeţelor din aria de răspân
dire a speciei.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Masculii ajung la maturita
te la vârsta de 2 ani, iar femelele –
la 3. (3) În martie–aprilie, în peri
oada depunerii ouălor, se stabileşte
în bazinele acvatice. Femela depune
1 200-4 500 de ouă în două şiraguri
lungi de 0,7–1,5 m, pe care le fixea
ză de plante. Peste 5-8 zile, din ouă
eclozează larvele. Larvele se dezvoltă
timp de 70-90 de zile, atingând îna
inte de metamorfoză lungimea de
75–165 mm. Adulții, după repro
ducere, trăiesc pe uscat – ziua se în
groapă în sol la adâncimea de 15–
35 cm, iar în amurg și noaptea vâ
nează animale nevertebrate. (3)
Toamna, când temperatura coboară

mai jos de +5ºC, se afundă în sol, că
zând în hibernare.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
Convenţiei de la Berna, 1979; Di
rectiva Habitate; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării habitatelor;
majorarea numărului de arii prote
jate; protecția luncilor Prutului şi
Nistrului.

STATUS. Critically endangered spe
cies.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is met sporadically. Abroad it is
spread in Central and East Europe and
in West Asia. (1, 2)
HABITAT. The floodplain forests of rivers;
the sector adjacent to water basins. (2,
3, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. In the floodplain
forests of the Nistru the density is up to
12-14 ind./km, at the Scientific Reserva
tion „Codru” – of 1-2 ind./km. The num
ber of the species is reducing.
LIMITATION FACTORS. Pollution and draining of the water basins; use of surfaces
of the species habitat.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Males reach maturity at the age
of 2 years, females – at 3. (3) In March–
April, during the period of laying eggs,
it settles in water basins. The female lays
1 200-4 500 eggs in two long strings of
0,7–1,5 m, which she attaches to plants.
After 5-8 days the larvae hatch out of the
eggs and develop for 70-90 days, reach
ing before the metamorphosis the length
of 75–165 mm. After reproduction the
adults live on the ground, in the daytime
they bury themselves into the ground to
the depth of 15–35 cm, in the twilight
they hunt invertebrate animals. (3) In
autumn, when the temperature is lower
than +5ºC, they dig into the ground fall
ing into hibernation.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Habitats Directive; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Reduction of de
struction and pollution of habitats; in
crease of the number of protected are
as; protection of the floodplains of rivers
Prut and Nistru.

Surse de informație
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2013.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2013.

T. Cozari

Bufo bufo (Linnaeus, 1768)
BROASCĂ-RÂIOASĂ-BRUNĂ
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ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Bufonidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. Populează întreg te
ritoriul Republicii Moldova. Peste
hotarele ei se întâlnește în Europa,
Africa Nord-Occidentală și Asia Pa
learctică. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile de foioase; spa
țiile cu tufișuri; luncile. (3, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. În habitatele
optime ale Codrilor Centrali for
mează populații cu un efectiv de pâ
nă la 1,5–2 mii de indivizi. În ul
timii ani efectivul speciei se află în
descreștere continuă.
FACTORII LIMITATIVI. Desecarea sau
poluarea bazinelor acvatice în care se
reproduce specia; defrișarea păduri
lor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Iernează în sol, iese din hi
bernare în martie–aprilie. Ajunge la
maturitate la vârsta de 3-4 ani. (4)
Perioada de reproducere este foar
te scurtă (7-10 zile). Ponta, sub for
mă de 2 șiraguri (care conțin până la
12 000 de ouă), este fixată de vegeta
ția submersă. Larvele eclozează peste
5-7 zile, iar dezvoltarea lor se înche
ie peste 55-65 de zile. Consumă în
special nevertebrate. În octombrie–
noiembrie pleacă la iernat în ascun
zișurile subterane.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocroti
tă de lege, inclusă în Anexa II a Con
venţiei de la Berna, 1979.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și a poluării habitatelor
(în special a bazinelor acvatice folo
site pentru reproducere); majorarea
numărului de arii protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. On the entire territo
ry of the Republic of Moldova. Abroad it
is met in Europe, North-Western Africa
and Palearctic Asia. (1, 2)
HABITAT. Deciduous forests; spaces with
bushes; floodplains. (3, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. In optimal habitats
of Central Codrii it forms populations
with the number of 1,5-2 thousand in
dividuals. In recent years the numbers of
the species are in constant decline.
LIMITATION FACTORS. Draining or pollu
tion of water basins where the species re
produces; deforestation.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Winters in the soil, comes out
of hibernation in March–April. Reach
es maturity at the age of 3-4 years. (4)
The reproduction period is very short
(7-10 days). The roe in the form of
2 strings (containing up to 12 000 eggs),
is fixed to the underwater vegetation. The
larvae hatch after 5-7 days, and their de
velopment is complete after 55-65 days.
It consumes mainly invertebrates. In Oc
tober–November it heads for wintering
in underground hidings.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in the Annex II of
the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Reduction of de
struction and pollution of habitats (espe
cially of water basins used for reproduc
tion); increase of the number of protect
ed areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2010.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2010.

T. Cozari
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Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
BUHAI-DE-BALTĂ-CU-BURTA-ROȘIE

ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Discoglossidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. Este răspândită pe în
treg teritoriul Republicii Moldova.
Peste hotarele ei se întâlnește în Eu
ropa de Est și Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile de foioase; lun
cile; sectoarele de stepă și cele coli
nare.
ASPECTUL CANTITATIV. În toate habi
tatele formează populații puțin nu
meroase, densitatea reproducători
lor fiind de 3-5 ind./m2. Efectivul
speciei se reduce. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Desecarea lun
cilor; poluarea bazinelor; defrișarea
pădurilor, în special a celor de luncă.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Iernează în sol, iese din hi
bernare în martie–aprilie. Ajunge la
maturitate la vârsta de 2-3 ani. (3) Se
reproduce în bazinele acvatice puțin
adânci. Perioada de reproducere es
te îndelungată (aprilie–iunie). De
pune cca 500-900 de ouă în repri
ze a câte 15-30. Dezvoltarea embri
onară durează 7-10 zile, cea larvară –
60-70 de zile. Se hrănește cu never
tebrate, în special cu insecte. În oc
tombrie–noiembrie pleacă la iernat
în ascunzișuri subterane.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a

Convenţiei de la Berna, 1979; Di
rectiva Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării habitatelor;
majorarea numărului de arii prote
jate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. On the entire terri
tory of the country. Abroad it is met in
Eastern and Central Europe. (1, 2)
HABITAT. Deciduous forests; floodplains;
steppe and hill sectors.
QUANTITATIVE ASPECT. In all habitats the
population numbers are small, the den
sity of reproducers being of 3-5 ind./m2.
The number of the species are reducing. (4)
LIMITATION FACTORS. Draining of flood
plains; water pollution; deforestation,
particularly of floodplains.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Winters on the ground, comes out

of hibernation in March–April. Reach
es maturity at the age of 2-3 years. (3)
Reproduces in shallow water basins.
Spawning period is long (April–June).
Lays about 500-900 eggs in two stag
es of about 15-30 each. Embryonic de
velopment takes 7-10 days, the larvae –
60-70 days. Feeds on invertebrates, espe
cially insects. In October–November it
heads for wintering in underground hid
ing places.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Habitats Directive.

PROTECTION MEASURES. Reduction of de
struction and pollution of habitats; in
crease of the number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2013.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2013.

T. Cozari

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
BUHAI-DE-BALTĂ-CU-BURTA-GALBENĂ
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ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Discoglossidae

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va se întâlneşte doar în raioanele de
nord şi parţial în cele centrale. Pes
te hotarele țării populează cea mai
mare parte a Europei Meridionale și
Centrale. (1, 2)
HABITATUL. Bazinele permanente și
temporare; apele lin curgătoare și lo
curile înmlăștinite din preajma lor.
ASPECTUL CANTITATIV. În toate habi
tatele formează populații dispersa
te și puțin numeroase – densitatea
indivizilor nu depășește valoarea de
7-9 ind./100 m de mal al lacurilor.
Efectivul speciei se reduce.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea sau
poluarea habitatelor acvatice; defri

șarea pădurilor, în special a celor de
luncă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Iernează în sol, iese din hi
bernare în martie–aprilie. Ajunge la
maturitate la vârsta de 2-3 ani. (3)
Perioada de reproducere este înde
lungată (aprilie–iulie). Femela de
pune 350-400 de ouă în reprize a
câte 15-30. Dezvoltarea embrionară
durează 5-12 zile, cea larvară – 7080 de zile. După reproducere adul
ţii rămân în bazinele acvatice. Este
activă în timpul zilei și în amurg. Se
hrăneşte cu nevertebrate. Toamna,
când temperatura coboară mai jos
de +6°C, pleacă la iernat în ascunzi
șurile subterane.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Di
rectiva Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării bazinelor ac
vatice; majorarea numărului de arii
protejate.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread only in the northern
and partly in the central parts. Abroad
populates the greater part of Meridian
and Central Europe. (1, 2)
HABITAT. Permanent of temporary basins;
smooth flowing waters and marshes in
their vicinity.
QUANTITATIVE ASPECT. In all habitats the
populations are disperse and little nu
merous, the density does not exceed
7-9 ind./100 m of the shore of the lake.
The population of the species is reducing.

LIMITATION FACTORS. Destruction or pol
lution of water habitats; deforestation, es
pecially of floodplains areas.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Winters on the ground, comes out
of hibernation in March–April. Reach
es maturity at the age of 2-3 years. (3)
The period of reproduction is long
(April–June). The female lays 350-400
eggs in stages of about 15-30. The embry
onic development lasts 5-12 days, the lar
vae – 70-80 days. After reproduction the
adults stay in the water basins. Is active
during the day and evening. Feeds on in
vertebrates. In autumn, when the tem
perature goes lower than +6°C, heads for
wintering in underground hiding places.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; the Hab
itats Directive.
PROTECTION MEASURES. Reduction of
destruction and pollution of habitats; in
crease of the number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003.

T. Cozari
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Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
BROTĂCEL

ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Hylidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va populează întreg teritoriul. Peste
hotarele ei este răspândită în Euro
pa Centrală și de Sud, în nord-ves
tul Africii, Caucaz, Crimeea. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile; luncile; mlaşti
nile; bazinele acvatice şi sectoarele li
mitrofe lor. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu un
efectiv în descreștere – în Codrii
Centrali densitatea medie a speci
ei este de cca 53 ex./ha, pe când în
nordul şi sudul ţării – de doar 1219 ex./ha. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea sau
degradarea habitatelor în urma de

frişărilor, a desecării şi poluării mlaş
tinilor şi a luncilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Masculii ajung la maturita
te la vârsta de 2-3 ani, iar femelele –
la 3. (3) Duce un mod crepuscular
şi nocturn de viaţă. Reproducerea
(martie–iunie) are loc în lacurile pu
ţin adânci şi bine insolate. Femela
depune 870-1 187 de ouă în 15-21
de reprize. (4) Dezvoltarea embrio
nară durează 9-14 zile, iar cea larva
ră – 45-55 de zile. Se hrănește cu ne
vertebrate. În octombrie–noiembrie
pleacă la iernat în sol.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con

venţiei de la Berna, 1979; Directiva
Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării habitatelor;
majorarea numărului de arii prote
jate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread on the entire territo
ry. Abroad it is met in Central and South
ern Europe, the north-west of Africa, the
Caucasus and Crimea. (1, 2)
HABITAT. The forests; floodplains; swamps;
water basins and adjacent sectors. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Species with a de
creasing number – in the Central
Codrii the average density is about
53 ind./ha, while in the north and south
of the country it is only 12-19 ind./ha. (3)
LIMITATION FACTORS. Destruction or deg
radation of habitats due to deforestation,

drainage and pollution of swamps and
floodplains.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Males reach maturity at the age
of 2-3 years, females – at 3 years. (3)
Leads a twilight and night life. Repro
duction (March–June) takes place in
shallow and insolated lakes. The female
lays 870-1 187 eggs in 15-21 stages. (4)
The embryonic development takes 9-14
days, and the larvae – 45-55 days. Feeds
on invertebrates. In October–November
it heads for wintering in the soil.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Hab
itats Directive.
PROTECTION MEASURES. Reduction of
destruction and pollution of habitats; in
crease of the number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, Jalbă,
2009.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, Jalba,
2009.

T. Cozari

Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
BROASCĂ-ROȘIE-DE-PĂDURE
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ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Ranidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este răspândită în regiunile cen
trală și de nord. Peste hotarele ei se
întâlnește în Europa Occidentală și
Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile de foioase; lun
cile; bazinele acvatice stătătoare (în
perioada de reproducere).
ASPECTUL CANTITATIV. În toate habi
tatele formează populații puțin nu
meroase. Efectivul speciei se reduce.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea sau
degradarea habitatelor terestre și ac
vatice în urma defrişărilor, a desecă
rii şi poluării mlaştinilor, a luncilor
şi a bazinelor acvatice.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Ajunge la maturitate la vâr
sta de 3-4 ani. (3) Duce un mod cre
puscular şi nocturn de viaţă. Repro
ducerea (martie–aprilie) are loc în sec
toarele puţin profunde ale lacurilor
(0,2–0,5 m) şi bine insolate. Femele
le depun de la 300 până la 1 560 de
ouă. (4) Dezvoltarea embrionară
durează 9-14 zile, iar cea larvară –
78-93 de zile. Se hrănește cu never
tebrate. (3) În octombrie–noiem
brie pleacă la iernat în ascunzișuri
subterane.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con

venţiei de la Berna, 1979; Directiva
Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării habitatelor sil
vice și a celor acvatice folosite pen
tru reproducere; majorarea număru
lui de arii protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent in the central re
gions and the north. Abroad it is met in
Central and Western Europe. (1, 2)
HABITAT. Deciduous forests; floodplains;
stagnant water ponds (breeding period).
QUANTITATIVE ASPECT. In all habitats the
population numbers are small. The pop
ulation of the species is declining.
LIMITATION FACTORS. Deforestation or
degradation of forest habitats; pollution
of lakes; draining of marshes, floodplains
and water basins.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It reaches maturity at the age of

3-4 years. (3) It leads a twilight and night
life. Reproduction (March–April) takes
place in shallow sectors of lakes (0,20,5 m), well insolated. Females lay from
300 up to 1 560 of eggs. (4) The embry
onic development takes 9-14 days, and
the larvae – 78-93 days. It feeds on in
vertebrates. (3) In October–November it
moves for wintering in underground hid
ings.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Habitats Directive.

PROTECTION MEASURES. Reduction of
destruction and pollution of forest habi
tats and of water habitats used for repro
duction; increase of the number of pro
tected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2010.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003; 4. Cozari, 2010.

T. Cozari
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Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
BROASCĂ-ROȘIE-DE-MUNTE

ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Ecaudata
Familia Ranidae

S

ă
g r

Foto: © T. Cozari

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

350

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Mol
dova este răspândită în raioanele de
nord și parțial în cele centrale. Peste
hotarele ţării arealul speciei cuprin
de aproape întreaga Europă. (1, 2)
HABITATUL. Populează zonele silvice,
umbroase și umede.
ASPECTUL CANTITATIV. În toate habi
tatele formează populații puțin nu
meroase. Efectivul speciei se reduce.
FACTORII LIMITATIVI. Defrișarea sau
degradarea habitatelor silvice; polu
area lacurilor; desecarea mlaştinilor,
a luncilor şi a bazinelor acvatice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECO
LOGICE. Este activă în amurg și noap

tea. Ajunge la maturitate la vârsta
de 3 ani. (3) Reproducerea este tim
purie (martie) și are loc în mlaștini,
bălți și în lacurile puţin profunde şi
bine insolate. Prolificitatea speciei
este de 1 200-2 800 de ouă. Dezvol
tarea embrionară durează 8-10 zile,
cea larvară – 45-50 de zile. Se hră
nește cu nevertebrate. (3) În octom
brie–noiembrie pleacă la iernat în
ascunzișuri subterane.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Con
venţiei de la Berna, 1979; Directiva
Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
distrugerii și poluării habitatelor;

majorarea numărului de arii prote
jate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is prevalent in northern dis
tricts and partly in the central area. Out
side the country the species range in
cludes almost the entire Europe. (1, 2)
HABITAT. Inhabits forest areas, shady and
moist.
QUANTITATIVE ASPECT. In all habitats the
population numbers are small and de
clining.
LIMITATION FACTORS. Deforestation or
degradation of forest habitats; pollution
of lakes; draining of marshes, floodplains
and water basins.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is active in the twilight and at
night. It reaches maturity at the age of 3
years. (3) Reproduction is early (March)
and occurs in swamps, ponds and lakes
in the least deep and well insolated plac
es. Species prolificacy is 1 200-2 800
eggs. Embryonic development takes 8-10
days, the larvae – 45 to 50 days. It feeds
on invertebrates. (3) In October–No
vember it heads for wintering in under
ground hidings.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is pro
tected by law, included in: the Annex II

of the Berne Convention, 1979; the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Reduction of de
struction and pollution of habitats; in
crease of the number of protected areas.

Surse de informaţie
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003.

T. Cozari

Information sources
1. Arnold, Burton, 1986; 2. Банников et al.,
1977; 3. Cozari et al., 2003.

T. Cozari

PEŞTI

FISHES
ACTINOPTERYGII
Ordinul Acipenseriformes
Familia Acipenseridae
Acipenser güeldenstäedtii (Brandt et Ratz., 1833) – Nisetru
Acipenser ruthenus (L., 1758) – Cegă
Acipenser stellatus (Pall., 1771) – Păstrugă
Huso huso (L., 1758) – Morun

Ordinul Salmoniformes
Familia Umbridae
Umbra krameri (Walb., 1792) – Țigănuș

Familia Salmonidae
Hucho hucho (L., 1758) – Lostriţă

Ordinul Anguilliformes
Familia Anguillidae
Anguilla anguilla (L., 1758) – Anghilă-europeană

Ordinul Cypriniformes
Familia Cyprinidae
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – Beldiţă comună
Barbus petenyi (Heck., 1852) – Mreană-vânătă
Carassius carassius (L., 1758) – Caracudă
Leuciscus idus (L., 1758) – Văduviţă
Pelecus cultratus (L., 1758) – Sabiţă
Petroleuciscus borysthenicus (Kessl., 1859) – Cernuşcă
Rutilus frisii (Nord., 1840) – Babuşcă-pontică
Tinca tinca (L., 1758) – Lin

Ordinul Gadiformes
Familia Lotidae
Lota lota (L., 1758) – Mihalţ

Ordinul Perciformes
Familia Gobiidae
Сaspiosoma caspium (Kess., 1877) – Caspiosomă
Knipowitschia longecaudata (Kess., 1877) – Cnipovicia-cu-coadălungă

Familia Percidae
Gymnocephalus schraetser (L., 1758) – Răspăr
Sander volgensis (Gm., 1789) – Şalău-vărgat
Zingel streber (Sieb., 1863) – Fusar
Zingel zingel (L., 1766) – Pietrar

Ordinul Scorpaeniformes
Familia Cottidae
Cottus poecilopus (Heck., 1837) – Zglăvoacă-răsăriteană
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Acipenser güeldenstäedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833)
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Pești

Ordinul Acipenseriformes
Familia Acipenseridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în cursul inferior al fl. Nistru. (1, 3, 4) Populează
bazinele Mării Negre, Mării Azov și
Mării Caspice. În Marea Neagră este răspândită de-a lungul litoralului
nord-estic şi sudic.
HABITATUL. Zonele îndepărtate de
coastele maritime, locurile adânci
din fluvii ce au curenţi puternici ai
apei şi facies pietros-nisipos.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
la nivel critic. Se află pe cale de dispariţie.
FACTORII LIMITATIVI. Fragmentarea
fluviului; micşorarea suprafeţelor de

depunere a icrelor; poluarea cu ape
reziduale şi menajere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte marin, migrator, bentonic, reofil, litofil. Migrează în fluvii pentru reproducere, în lunile martie–aprilie şi august–septembrie. Atinge maturitatea sexuală la
8-17 ani. Prolificitatea este de până
la 800 mii de icre. Puietul se hrăneşte în fluviu cu diferite nevertebrate
bentonice, apoi migrează în mare.
Hrana adulţilor constă din peşti mărunţi. (2, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte pe cale artificială. La inițiativa cercetătorilor Institutului de
Zoologie al Academiei de Științe a
Moldovei, în anul 2009, fluviul Nis-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is met only in the lower course of the
river Nistru. (1, 3, 4) Inhabits the basins
of the Black Sea, the Azov Sea and the
Caspian Sea. In the Black Sea it is prevalent along the north-eastern and southern coasts.
HABITAT. Areas remote from the maritime
coast, deep places in rivers with strong
currents of water and stony-sandy bottoms.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is critically endangered. It is on the brink of extinction.

LIMITATION FACTORS. Stream fragmentation; reduction of spawning areas; sewage and wastewater pollution.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A marine, migratory, benthic,
rheophillic, lithophillic fish. In March–
April and August–September it migrates
into streams for breeding. It reaches sexual maturity at the age of 8-17 years. Prolificacy is up to 800 thousand eggs. Brood
is feeding in the river on benthic invertebrates and then migrates to the sea.
Adults’ food consists of fish mince. (2, 4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced
artificially. In 2009, on the initiative of
researchers of the Institute of Zoology of
the Academy of Sciences of Moldova, the

tru a fost populat cu 50 mii de exemplare de puiet, a cărui masă medie
constituia 76 g.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa III a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea extragerii nisipului şi pietrişului;
organizarea reproducerii artificiale;
combaterea braconajului.
Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatîi

Nistru river was populated with 50 thousand specimens of brood of an average
weight of 76 g.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex III of the Berne Convention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of the
extraction of sand and gravel; organization of artificial reproduction; eradication of poaching.
Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatii
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Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)
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Ordinul Acipenseriformes
Familia Acipenseridae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în cursurile mijlociu şi
inferior ale fl. Nistru şi r. Prut, rar în
sectoarele superioare ale lacurilor de
acumulare Dubăsari şi Costeşti–Stânca. (1, 3) Populează râurile bazinelor
Mării Negre, Mării Azov, Mării Caspice, Mării Baltice și unele râuri din
Siberia.
HABITATUL. Apele adânci și limpezi
cu facies nisipos și pietros cu bolovani, în preajma pragurilor. Toamna
se retrage în cele mai adânci sectoare
ale fluviilor pentru iernare.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
în declin continuu.
STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the middle and lower
course of the rivers Nistru and Prut, rarely
in the upper sectors of the accumulation
lakes Dubasari and Costesti–Stanca. (1,
3) It inhabits the basins of the Black Sea,
the Azov Sea, the Caspian Sea, the Baltic
Sea and certain rivers in Siberia.
HABITAT. In clear and deep waters with sandy
and rocky bottoms with boulders, near the
rapids. In autumn it retreats into the deepest sectors of the rivers for the winter.
QUANTITATIVE ASPECT. The number is in
continuous decline.
LIMITATION FACTORS. Habitat silting, sewage and wastewater pollution; reduc-
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FACTORII LIMITATIVI. Înnămolirea habitatelor și poluarea lor cu ape reziduale şi menajere; micşorarea suprafeţelor de depunere a icrelor; bolile
parazitare; braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Peşte autohton, bentonic,
reofil, litofil, zoobentofag. Este cel
mai mic reprezentant al familiei
Acipenseridae și unica specie adaptată la viață în apele dulci. (2, 3) Atinge maturitatea sexuală la 4-8 ani, la
o lungime de 40–60 cm şi masa corporală de 1,5–4 kg, rar 5–7 kg. Prolificitatea variază între 37 şi 116 mii
de icre. Reproducerea are loc în lunile mai–iunie. Icrele sunt depuse pe
un substrat de pietriş-prundiş. Larvele se hrănesc cu crustacee superioare, amfipode, mizide, larve de in-

secte acvatice. Adulţii consumă moluşte și peşti mărunţi.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se înmulţeşte pe cale artificială în scopuri
comerciale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa III a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Stoparea
lucrărilor de extragere a nisipului şi
prundişului; reproducerea artificială
şi popularea ecosistemelor acvatice
naturale cu puiet; combaterea braconajului.

tion of spawning areas; parasitic diseases; poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A native fish, rheophillic, lithophillic, benthic, zoobenthos. It is the smallest
representative of the Acipenseridae family and the only species adapted to life in
fresh waters. (2, 3) Reaches sexual maturity at 4 to 8 years, at a length of 40–60 cm
and body weight of 1,5 to 4 kg, rarely 5–
7 kg. Prolificacy vacillates between 37-116
thousand eggs. Reproduction takes place
in the months of May–June. The eggs are
deposited on a substratum of gravel-pebble. The larvae feed on crustaceans, amphipods, mysidae, and aquatic insect larvae.
Adults consume mollusks and small fish.

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced
artificially for commercial purposes.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex III of the Berne Convention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. A prohibition of
the extraction of sand and gravel; organization of artificial reproduction and populating aquatic ecosystems; eradication of
poaching.

Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatîi, A. Cebanu

Information sources:
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatii, A. Cebanu

Acipenser stellatus (Pallas, 1771)
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Ordinul Acipenseriformes
Familia Acipenseridae

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în cursul inferior al
fl. Nistru şi în r. Prut, în zona confluenţei cu Dunărea. (2, 4) Peste hotarele ţării a fost semnalată în bazinele Mării Negre, Mării Azov, Mării
Caspice, rareori în partea de nord a
Mării Adriatice. (1, 3)
HABITATUL. Zonele de litoral. Iernează la adâncimi de până la 100 m. În
cursul inferior al Nistrului se înregistrează în locurile adânci cu facies
pietros şi nisipos.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv în continuă descreştere, rareori se întâlnesc
indivizi izolaţi în albiile fl. Nistru și
r. Prut.

FACTORII LIMITATIVI. Blocarea traseului de migraţie din mare în fluviu
după edificarea barajului de la Dubăsari; micşorarea suprafeţelor pentru depunerea icrelor; poluarea fluviilor; bolile parazitare şi braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte bentonic, litofil, migrator, zoobentofag, răpitor facultativ. Atinge maturitatea sexuală
la vârsta de 9-17 ani. Prolificitatea
ajunge până la 79-90 mii de icre. (3)
Se reproduce vara în iunie–iulie la
temperatura apei de 21–25oC. Puietul se hrăneşte cu crustacee, viermi
şi larve de insecte acvatice, iar adulţii preferă moluşte şi pești mărunți.
În natură formează hibrizi cu cega şi
viza. (2)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the lower course
of the rivers Nistru and Prut, at the confluence with the Danube. (2, 4) Abroad
it has been reported in the Black Sea, the
Azov Sea, the Caspian Sea, rarely in the
northern part of the Adriatic Sea. (1, 3)
HABITAT. Biotopes near the shorelines.
Winters in depth, up to 100 m. In the
lower course of the river Nistru is recorded in deep places with rocky and sandy
facies.
QUANTITATIVE ASPECT. The number is
steadily decreasing, rarely registered in
the Nistru and Prut riverbeds.

LIMITATION FACTORS. Blocking of the path
of migration from the sea to the river after the construction of the dam at Dubasari; reduction of areas for spawning;
pollution of rivers; parasitic diseases and
poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Benthic, lithophillic, migrating,
zoobenthos optional raptor. Reaches sexual maturity at the age of 9-17 years. Prolificacy reaches 79-90 thousand eggs. (3)
Reproduces in summer in June–July at
water temperatures of 21–25°C. Brood
is feeding on crustaceans, worms and
aquatic insects, adults prefer mollusks
and small fish. The wild, it forms hybrids
with the starlet and bastard sturgeon. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte pe cale artificială în scopuri comerciale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa III a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
extragerii prundişului şi nisipului;
organizarea reproducerii artificiale;
combaterea braconajului.
Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatîi

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced artificially for commercial purposes.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex III of the Berne Convention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. A gravel and sand
extraction ban; organization of artificial
reproduction; eradication of poaching.
Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatii
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Huso huso (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnesc exemplare izolate
numai în cursul inferior al Nistrului. (1, 2, 4) Populează bazinele Mării Negre, Mării Azov, Mării Caspice şi regiunea nordică a Mării Adriatice.
HABITATUL. Zonele litorale din sectorul nord-vestic al Mării Negre unde se hrăneşte. Iernează în gropile
adânci ale mării. (1, 2, 3, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este la nivel critic, se întâlneşte extrem
de rar.
FACTORII LIMITATIVI. Construcțiile hi
drotehnice din albia fluviului; limitarea căilor de acces a reproducători-

lor spre boiști; micşorarea suprafeţelor pentru depunerea icrelor; poluarea cu ape reziduale şi menajere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte marin migrator, litofil,
bentonic, răpitor. Întreprinde migraţii
pentru reproducere în fl. Nistru. Maturitatea sexuală o atinge la vârsta de
12-18 ani. Prolificitatea poate ajunge
până la 7,5 mil. de icre. (1, 2) Acestea
sunt depuse în mai–iunie într-o singură repriză, pe pietre şi prundiş, la
adâncimi de 8–15 m, în locurile ce
au curent rapid al apei la temperatura de 15–16 oC. Puietul migrează în
mare, se hrăneşte în special cu crustacee, moluşte, larve de insecte, larve de peşti şi peşti de talie mică. (1,
2, 4)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte pe cale artificială în scopuri comerciale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Anexa III a Convenţiei de la
Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
extragerii pietrişului şi prundişului;
organizarea reproducerii artificiale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In Moldova there are only isolated specimens in the lower course
of the Nistru river. (1, 2, 4) It populates
the Black Sea, the Sea of Azov, the Caspian Sea and the northern region of the
Adriatic Sea.
HABITAT. Coastal areas of the north-western sector of the Black Sea where it feeds
and winters in the deep pits of the sea. (1,
2, 3, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. The number is at
critical level, is met very rarely.
LIMITATION FACTORS. Hydrotechnical
constructions in the riverbeds; limitation

of access to breeding places; reduction
of areas for spawning; pollution of rivers
with wastewater and sewage.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Migratory marine fish, lithophillic, benthic, raptor. Undertakes migrations for spawning in the river Nistru.
Reaches sexual maturity at the age of 1218 years. Prolificacy can reach up to 7,5
million eggs. (1, 2) Eggs are laid in May–
June in a single round, on the rocks and
gravel at depths of 8–15 m, in places with
fast currents of water at a temperature of
15–16°C. Brood migrates to the sea, it
feeds particularly on crustaceans, mollusks, insect larvae, fish larvae and small
fish. (1, 2, 4)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduced
artificially for commercial purposes.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
CITES; the Annex III of the Berne Convention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. A prohibition of
the extraction of gravel; organization of
artificial reproduction.

Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatîi

Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatii

Umbra krameri (Walbaum, 1792)
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Ordinul Salmoniformes
Familia Umbridae

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează bălțile cursurilor inferioare ale Nistrului și Prutului. (3)
Peste hotarele ţării a fost întâlnită
în bazinele fluviilor Dunărea şi Nistru. (1, 2, 4)
HABITATUL. Zonele cu multă vegetație; lacurile mici, bălțile și gârlele înnămolite. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Specia este
foarte rar întâlnită.
FACTORII LIMITATIVI. Deteriorarea habitatului prin amenajările hidrotehnice și asanarea mlaștinilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Pește autohton, dulcicol, de

talie mică, răpitor facultativ. Suportă bine insuficiența de oxigen
în apă. (4) Se hrănește cu larve de
insecte acvatice, moluște şi larve
mici de pește. Reproducerea are loc
în martie–aprilie la temperatura
apei de 13–15 oC. Femela pregătește
la fund o gropiță cu substrat, îl așterne cu resturi de plante şi depune
în el ponta. Prolificitatea unei femele poate ajunge până la 1 500 de icre.
După resorbția sacului vitelin larvele trec la nutriție activă, utilizând zooplancton, larve de chironomide și
alte organisme bentonice. (2, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Au
fost elaborate metode de reproducere în condiții de acvariu.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it inhabits the swamps of the
lower courses of the Nistru and Prut
rivers. (3) Abroad it has been seen in
the basins of the Danube and Nistru rivers. (1, 2, 4)
HABITAT. Areas with plenty of vegetation; small lakes and sludged streams, in
which the water is slow. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. This species is very
rarely met.
LIMITATION FACTORS. Habitat damage by
draining the swamps and the construction of hydro-technical facilities.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A native fish, fresh water, smallsize, optional predator. It adopts well to
the lack of oxygen in the water. (4) Feeds
on aquatic insect larvae, mollusks and
small larvae of fish. Reproduction takes
place in March–April at the water temperature of 13–15°C. The female prepares at the bottom a pit with a substratum, covers it with plant debris and deposits the eggs. Prolificacy of a female
can reach up to 1 500 eggs. After resorption of the vitelline sack the larvae move
on to active feeding, consuming zooplankton, chironomide larvae and other
benthic organisms. (2, 4)

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Restabilirea
habitatelor din luncile inundabile
ale fl. Nistru şi r. Prut.
Surse de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roșie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Methods
have been developed for breeding in
aquarium conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. The creation and
expansion of certain lakes with plenty of
vegetation in the floodplains of the Prut
and Nistru rivers for the conservation of
the species and of its habitat.
Information sources
1. Берг, 1949; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis
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Hucho hucho (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează numai sectorul superior al r. Prut. (1, 2, 4) Specie endemică a bazinului Dunării, se întâlneşte
doar în afluenţii ei.
HABITATUL. Râurile mari de munte
cu apă adâncă şi curent puternic.
ASPECTUL CANTITATIV. Pe teritoriul
ţării se întâlneşte sporadic.
FACTORII LIMITATIVI. Deteriorarea
habitatului; poluarea apei; modificarea regimului hidrologic; bolile
parazitare şi braconajul. (3, 4)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie autohtonă, de apă
dulce, litofilă, răpitoare. Masculii se

maturizează la 3-4 ani, femelele – la
4-5 ani. Reproducerea are loc în lunile martie–mai la temperatura apei
de 6–10oC. Femela depune până la
5-20 mii de icre în gropiţele făcute în prundiş pe pragurile din zona muntoasă cu adâncimea de 0,3–
1,2 m. Perioada de incubaţie durează
mai mult de o lună. Larvele consumă
rezervele din sacul vitelin. Puietul se
hrăneşte cu nevertebrate, iar ulterior trece la consumul peştilor şi spre
toamnă atinge lungimea de 15 cm
şi masa de 140 g. În hrana lostriţei
mai mult predomină peştii de talie
mică, însă pot fi întâlnite şi broaşte mici, puiet de mamifere şi păsări
acvatice.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Diminuarea efectelor de poluare a ecosistemelor acvatice; combaterea braconajului.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it inhabits only the upper sector of the
Prut river. (1, 2, 4) An endemic species of
the Danube basin, it can be met only in
its tributaries.
HABITAT. Large mountain rivers with
deep water and strong currents.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporadically met
on the territory of the country.
LIMITATION FACTORS. Deterioration of the
habitat; pollution of water; change of the
hidrological regime; parasite diseases
and poaching. (3, 4)

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A native species, freshwater, lithophillic, predator. Males mature at 3
to 4 years, and females at 4-5 years. Reproduction takes place in the months of
March–May at water temperatures of
6–10°C. The female lays up to 5-20 thousand eggs into the pits made in the gravel of rapids in the mountainous area at a
depth of 0,3–1,2 m. The incubation period lasts longer than a month. The larvae consume the reserves from the vitelline sack. The brood feeds on invertebrates and later moves on to fish consumption in autumn it reaches 15 cm
and 140 g. Smalles fish prevail in the diet of the Danube salmon, but it can al-

so eat small frogs, juvenile mammals and
aquatic birds.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Efficient cleaning
of waste water; eradication of poaching.

Sursele de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis

Information sources
1. Берг, 1949; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În limitele Republicii Moldova este potenţial prezentă în cursul inferior al fl. Nistru şi
r. Prut. (3) Peste hotarele ţării este răspândită în Oceanul Atlantic
(Marea Sargaselor – zonele de reproducere) în râurile din bazinele Mării Baltice, Mării Mediterane, Mării
Neagre şi în fluviile europene ce se
varsă în ocean. (2)
HABITATUL. Sectoarele râurilor cu
apă lin curgătoare; lacurile cu substrat mâlos sau nisipos.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv extrem
de scăzut. În ultimele decenii specia
nu a mai fost întâlnită.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea hidrobiotopului caracteristic (fragmentarea cursurilor de apă, poluarea, colmatarea, eutrofizarea, extragerea nisipului şi prundişului etc.).
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie eurihalină, reofilstagnofilă, bento-pelagică, monociclică, migratoare catadromă, răpitoare facultativă. Masculii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-7 ani,
iar femelele – la 7-9 ani. Reproducerea are loc în ianuarie–mai în Marea
Sargaselor. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
practică în unele țări din Europa.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. Within the limits of the
Republic of Moldova it is potentially
present in the lower reach of the rivers
Nistru and Prut. (3) Abroad in the Atlantic Ocean (Sargasso Sea – breeding areas) the Black Sea and the European rivers that empty into the ocean and seas in
question. (2)
HABITAT. The sectors of rivers with gently flowing water; lakes with sludged or
sandy substratum.
QUANTITATIVE ASPECT. Number is extre
mely limited. In recent decades the species has not been found.

LIMITATION FACTORS. Degradation of the
characteristic hydro-biothope (multiple
fragmentation, pollution, eutrophication, gravel and sand extraction etc.).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A rheophillic-stagnophillic, euryhaline, bento-pelagic, monocyclic, cathadrome migratory, optional predator.
Sexual maturity is the age of 5-7 years for
males and 7-9 years for females. Reproduction occurs in January–May in the
Sargasso Sea. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Practiced in
some European countries.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Diminuarea efectului de poluare şi asigurarea
continuităţii cursurilor de apă; implementarea metodelor de creştere
în captivitate şi repopulare a ecosistemelor acvatice naturale.
Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

D. Bulat, N. Şaptefraţi

PROTECTION MEASURES. Reduction of the
effect of pollution and ensurance of the
continuity of riparian ecosystems; implementation of the methods of growth in
captivity and repopulation of the natural
water basins.
Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

D. Bulat, N. Saptefrati
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Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. Pe teritoriul Republicii Moldova se întâlneşte în albiile şi
gurile unor afluenţi din sectorul de
mijloc al fl. Nistru (barajul Novodnestrovsk–Soroca) şi din sectorul
de sus al r. Prut (Criva–Cuhneşti). (3,
4) Populează bazinele acvatice ale
Europei, Asiei Mici şi Asiei Centrale. (1, 2)
HABITATUL. Râurile relativ mari şi gurile afluenţilor; porţiunile cu apă curată şi bine oxigenată, în care curentul este rapid sau mediu, fără sau cu
puţină vegetaţie şi cu facies pietros
sau nisipos. Extrem de rar e semnalată în râuri mici, pâraie şi lacuri. (1,
2, 3, 4)

ASPECTUL CANTITATIV. Prezenţă sporadică, efectiv numeric redus (în
r. Prut abundenţa relativă este de
2,5, iar constanţa – 25,8%). (3, 4)
FACTORII LIMITATIVI. Alterarea diversităţii hidromorfologice a râurilor;
condiţiile hidrologice inconstante;
poluarea şi eutrofizarea.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte de cârd, diurn. Atinge
maturitatea sexuală la vârsta de 2-3
ani. Perioada de reproducere durează de la sfârşitul lui aprilie până în
iulie (la temperatura apei de 12oC).
Se hrăneşte cu crustacee acvatice
mici, alge, detritus, larve de insecte acvatice, insecte terestre şi icre de
peşti. (1, 2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Lista Roşie a IUCN; Lista Roşie
a Europei; Anexa III a Convenţiei de
la Berna.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
pescuitului; ameliorarea, redresarea
ecologică şi protecţia habitatelor favorabile; crearea microrezervaţiilor
ihtiologice.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. On the territory of
the Republic of Moldova it is prevalent
in the bed and mouths of some tributaries in the middle sector of the Nistru river (dam of Novodnestrovsk–Soroca) and
in the superior sector of the river Prut
(Criva–Cuhnesti). (3, 4) It populates the
water basins of Europe, Asia Minor and
Central Asia. (1, 2)
HABITAT. Relatively large rivers and
mouths of tributaries; the portions with
clean and well oxygenated water, where
the current is fast or medium, without or
with little vegetation and with stony or
sandy facies. Extremely rare, reported in
small rivers, streams and lakes. (1, 2, 3, 4)

QUANTITATIVE ASPECT. Sporadic presence,
reduced number (relative abundance in
the Prut river is 2,5 and the constancy –
25,8%). (3, 4)
LIMITATION FACTORS. Alteration of hydro-morphological diversity of the rivers;
fluctuating hydrological conditions; pollution and eutrophication.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Gaggle, diurnal fish. Sexual maturity at the age of 2-3 years. Spawning
period lasts from late April until July (at
the water temperature of 12°C). It feeds
on small aquatic crustaceans, algae, detritus, aquatic insect larvae, terrestrial insects and fish eggs. (1, 2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List; the Red List of Europe;
the Annex III of the Berne Convention.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
fishing; improvement, ecological recovery and protection of favorable habitats;
creation of fish micro-reservations.

Surse de informaţie
1. Мовчан, Смiрнов, 1983; 2. Kottelat,
Freyhof, 2007; 3. Moshu et al., 2006; 4. Davideanu et al., 2008.

I. Trombiţki, A. Moşu

Information sources
1. Мовчан, Смiрнов, 1983; 2. Kottelat,
Freyhof, 2007; 3. Moshu et al., 2006; 4. Davideanu et al., 2008.

I. Trombitki, A. Mosu

Barbus petenyi (Heckel, 1852)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
populează sectoarele superioare ale
fl. Nistru și r. Prut. În perioada viiturilor puternice coboară în sectoarele mediale ale acestora. (1, 4) Peste
hotarele ţării se întâlneşte în râurile
bazinului Mării Negre, precum şi în
unele râuri din Muntenegru, Grecia,
Albania, nordul Italiei, sudul Franţei, Spania de Est, Polonia etc.
HABITATUL. Râurile cu facies pietros
sau nisipos, având curenţi puternici
de apă. (1, 2, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv în declin continuu. Este dispărută în cea
mai mare parte a arealului.

FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimului hidrologic; micşorarea suprafeţelor de depunere a icrelor; poluarea şi colmatarea excesivă a albiilor râurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte dulcicol, potamodrom, litofil, zoobentofag. La începutul lunii mai, la temperaturi de
circa 15oC, întreprinde migraţii de
reproducere. Atinge maturitatea sexuală la 3-4 ani. Prolificitatea femelelor constituie 17-18 mii de icre,
care sunt depuse pe pietriş mărunt
în sectoarele cu adâncimi mici şi curenţi moderaţi ai apei. (2, 3, 4) După eclozare, larvele şi puietul se hrănesc cu crustacee, iar adulţii – cu lar-

ve de insecte, alge, viermi, deseori cu
icre şi puiet de peşti.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ameliorarea și redresarea ecologică a habitatelor; reducerea colmatării; interzicerea extragerii nisipului și prundișului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. It inhabits the upper sectors of the rivers Nistru and Prut.
During the strong floods it descends into their medium sectors. (1, 4) Abroad
it is encountered in the Black Sea basin,
as well as in some rivers of Montenegro,
Greece, Albania, northern Italy, southern France, Eastern Spain, Poland etc.
HABITAT. Rivers with stony or sandy facies, with strong currents of water. (1, 2, 4)
QUANTITATIVE ASPECT. Number is declining continuously. Extinct in most of
its living area.
LIMITATION FACTORS. Degradation of the
hydrological regime; decreasing of the

spawning areas; excessive pollution and
warping of riverbeds.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A fresh water, semi-migratory,
lithophillic, zoobenthos fish. At the beginning of May, at about 15oC, it undertakes migrations for spawning. Attains sexual maturity at 3-4 years. Females prolificacy is 17-18 thousands eggs.
Eggs are deposited in the gravel at small
depths, where the water current is moderate. (2, 3, 4) After hatching, larvae and
juveniles feed on crustaceans, and adults
on insect larvae, algae, worms, often on
eggs and juvenile fish.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Ecological recovery and improvement of habitats; reduction of warping; prohibition of the extraction of sand and gravel.

Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatîi

Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

M. Usatii
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Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În limitele Republicii
Moldova este întâlnită în lacuri, iazuri, bălţi şi canale de irigaţie situate
în lunca râurilor. (2) Specie eurasiatică. Este răspândită din Spania până în nordul Chinei. La sud, arealul
speciei se întinde până în nord-vestul Asiei Mici. (1)
HABITATUL. Apele dulci stagnante,
bogate în vegetaţie submersă; substratul preponderent mâlos.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv extrem
de scăzut, cu populaţii izolate şi discontinuu repartizate.
FACTORII LIMITATIVI. Efectul eliminatoriu al speciei invazive carasul-ar-

gintiu; distrugerea zonelor umede;
braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă stenohalină, eurioxibiontă şi euritermă, limnofilă, bento-pelagică, policiclică
şi fitofilă după substratul de reproducere, zoobentofagă (sau omnivoră). Masculii ating maturitatea sexuală la vârsta de 2-3 ani, iar femelele – la 3-4 ani. Reproducerea este
porţionată şi durează din mai până
în iulie, când temperatura apei atinge 18–20ºC. Femela depune până la
300 mii de icre pe plante acvatice, în
3-5 reprize. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită conform legislaţiei naţionale, celei europene şi internaţionale.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea
habitatelor caracteristice şi diminuarea efectului invaziv al speciilor alogene; organizarea reproducerii artificiale; interzicerea pescuitului.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. Within the limits of the
Republic of Moldova it inhabits the rivers, lakes, ponds, swamps, irrigation canals situated in the rivers floodplain. (2)
An Euro-Asian species. Spread from
Spain to northern China. In the south
it spreads to the north-west of Asia Minor. (1)
HABITAT. Stagnant fresh waters, rich in
underwater vegetation; substrate being
predominantly silty.
QUANTITATIVE ASPECT. Extremely low
numbers, with isolated populations in
numerical decline.

LIMITATION FACTORS. The occupation of
the ecologic niche by the invasive species
of the silver robertsasan; destruction of
wetlands; poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A brackish water stenochaline
species, euryoxibiontal and eurythermal, lymnophile, bento-pelagic, polycyclic and phitofile according to the breeding substratum, zoobenthophagous (or
omnivorous). Sexual maturity is the age
of 2-3 years for males and 3-4 years for
females. Reproduction is portioned and
it lasts from May to July when the water temperature reaches 18–20°C. The female lays up to 300 000 eggs on aquatic
plants, in 3-5 stages. (1, 2, 3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected in conformity with the national,
european and international legislation.
PROTECTION MEASURES. The conservation
of characteristic habitats and the reduction of the invasive effect of non-native
species; organization of artificial reproduction; a ban on fishing.

Surse de informaţie
1. Bănărescu, 1964; 2. Lumea animală a
Moldovei, vol. 2, 2003; 3. Kottelat, Freyhof,
2007.

D. Bulat, A. Usatîi

Information sources
1. Banarescu, 1964; 2. Lumea animala a
Moldovei, vol. 2, 2003; 3. Kottelat, Freyhof,
2007.

D. Bulat, A. Usatii

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În limitele Republicii
Moldova populează cursul inferior
al fl. Nistru şi r. Prut, lacurile Cuciurgan, Beleu şi bălţile Manta. (2,
3) Peste hotarele ţării este răspândită
în majoritatea fluviilor din Europa şi
Asia, în bazinele Mării Negre, Mării
Azov şi Mării Caspice. (3)
HABITATUL. Porţiunile râurilor mari
cu apă lin curgătoare şi substrat nisipos-mâlos. În timpul viiturilor de
primăvară se deplasează în afluenţi şi
lacurile de luncă.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv redus,
se întâlnesc doar exemplare izolate.
În bălţile Manta şi lacul Beleu pre-

zintă un efectiv mai sporit în perioada de primăvară.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea suprafeţelor zonelor inundabile; poluarea şi fragmentarea ecosistemelor
riverane; braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă mixohalină, potamodromă, reofilă, bentopelagică, solitară, policiclică şi litofilă după substratul de reproducere, răpitor facultativ. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 3-5
ani. Reproducerea unitară are loc în
martie–aprilie, la adâncimi de 0,5–
1,0 m în zonele bancurilor de nisip şi prundiş ale luncii inundabile, când temperatura apei atinge

6–8ºC. Prolificitatea ajunge până la
100 mii de icre. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de depunere a icrelor; diminuarea efectului de poluare şi asigurarea continuităţii ecosistemelor
riverane; organizarea reproducerii
artificiale; interzicerea pescuitului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. Within the limits of
the Republic of Moldova it inhabits the
lower course of the rivers Nistru and Prut,
the lakes Beleu and Cuciurgan, and the
swamps of Manta. (2, 3) Abroad it is prevalent in most of the rivers in Europe and
Asia, in the basin of the Black Sea, the Sea
of Azov and in the Caspian Sea. (3)
HABITAT. Portions of the rivers with the
water flowing smoothly and a sandyoozy substratum. During spring floods
it migrates to tributaries and lakes of the
floodplains.
QUANTITATIVE ASPECT. Limited numbers,
only isolated samples can be met. In the

swamps of Manta and Beleu lakes the
number is higher in the spring.
LIMITATION FACTORS. Reduction of floodable areas; pollution and fragmentation
of lotic ecosystems; poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It freshwater species, stenochaline, potamodrom, rheophillic, bento-pelagic, solitary, polycyclic and
lithophillic according to the breeding
substratum, optional raptor. It reaches
sexual maturity at the age of 3-5 years.
Unitary reproduction takes place in
Mars–April, at depths of 0,5–1 m in sand
and gravel floodplain areas, when the water temperature reaches 6 to 8°C. Prolificacy reaches 100 000 eggs. (1, 2, 3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
spawning grounds; reduction of the effect of pollution and ensurance of the
continuity of riparian ecosystems; organization of artificial reproduction; a
ban on fishing.

Surse de informaţie
1. Bănărescu, 1964; 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animală a
Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat

Information sources
1. Banarescu, 1964; 2. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animala
a Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat
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Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
se întâlneşte în fl. Nistru şi r. Prut. (1,
2, 3) Specie eurasiatică. Este răspândită în lacurile de acumulare şi fluviile ce se revarsă în Marea Baltică,
Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Azov şi Marea Aral.
HABITATUL. Apele dulci şi salmastre;
zonele îndulcite ale mărilor; limanurile fluviilor şi lacurile litorale; zonele de şes ale râurilor. (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Specia este
foarte rar întâlnită, cu un efectiv scăzut.
FACTORII LIMITATIVI. Deteriorarea habitatelor; poluarea şi modificarea regimurilor hidrologice ale fluviilor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Trăieşte în cârduri în grosul
apei al râurilor de şes. Reproducerea are loc în mai–iunie când temperatura apei depăşeşte 12 oC. Atinge
maturitatea sexuală la 3-4 ani. Prolificitatea femelelor constituie 1058 mii de icre, care după fecundare se hidratează, atingând în diametru până la 4–5 mm. Icrele sunt semipelagice şi se depun în ape puţin
adânci ce au curenţi moderaţi. Durata dezvoltării acestora este de 3-4
zile, după care puietul consumă organisme planctonice, adulţii – nevertebrate bentonice şi insecte acvatice, iar exemplarele mature devin
răpitori facultativi. (2, 3, 4).

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Regularizarea regimului hidrologic şi monitorizarea calităţii apei; elaborarea metodelor eficiente de reproducere artificială; combaterea braconajului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the Nistru and Prut
rivers. (1, 2, 3) An Euro-Asian species.
Widespread in lakes and rivers overflowing into the Baltic Sea, the Black Sea, the
Caspian Sea, the Sea of Azov, and the
Aral Sea.
HABITAT. Fresh and brackish waters, sweet
water areas of seas; coastal lakes; floodplain areas of rivers. (2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. A very rare species,
with a low number.
LIMITATION FACTORS. Deterioration of
habitat; pollution and altering of the river hidrological regimes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It lives on the surface of lowlands rivers. Reproduction takes place in
May and June, when the water temperature is 12°C. Attains sexual maturity at
3-4 years. Prolificacy of females constitutes 10 to 58 thousand eggs, which after fertilization get moist and reach a diameter of up to 4–5 mm. Semipelagicic,
it settles in shallow waters with moderate
currents. The duration of development
is 3-4 days, after which the spareen consumes planktonic organisms, the adults –
invertebrate aquatic benthic insects; mature specimens sometimes become optional predators. (2, 3, 4).

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in the Annex III
of the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Regulation of
the hydrological regime and water quality monitoring; development of efficient
methods for artificial reproduction; eradication of poaching.

Surse de informaţie
1. Antipa, 1909; 2. Берг,1948; 3. Bănărescu,
1964; 4. Атлас пресноводных рыб России,
2002.

O. Crepis, A. Usatîi

Information sources
1. Antipa, 1909; 2. Берг, 1948; 3. Banarescu,
1964; 4. Атлас пресноводных рыб России,
2002.

O. Crepis, A. Usatii

Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)
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ANIMALE

Pești

Ordinul Cypriniformes
Familia Cyprinidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează sectorul inferior al
r. Prut şi al lacurilor de acumulare
Dubăsari şi Cuciurgan. (1, 2, 3) Peste hotarele ţării a fost semnalată în
bazinele Mării Negre, Mării Azov,
Mării Egee şi Mării Marmara.
HABITATUL. Apele dulci şi salmastre (limanul Nistrului). Preferă apele curgătoare, dar se concentrează în
lacuri şi bălţi. (1, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
scăzut. În prezent specia se întâlneşte rar, cu excepţia lacului de acumulare Cuciurgan, unde efectivul populaţiei a crescut considerabil. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatului prin fragmentarea cursurilor de apă, poluarea şi modificarea
regimului hidrologic; presingul speciilor răpitoare de peşti.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte stagnoreofil, bentofag, litofil, răpitor facultativ. Puietul duce un mod de viaţă de cârd,
adeseori în comun cu roşioara. Indivizii maturi sunt solitari, ocupând
o anumită zonă de fund şi alungând
alţi peşti. Preponderent se hrăneşte
cu crustacee, larve de insecte, moluşte mici, larve şi puiet de peşti.
Atinge maturitatea sexuală la 2-3
ani, având o lungime corporală de
6,2–7,4 cm. Se reproduce în mai–
iunie. Icrele se depun pe plante ac-

vatice şi pietriş, în locuri liniştite
cu adâncimi mici din preajma malurilor. Prolificitatea este de până la
12 mii de icre. Are un ritm lent de
creştere. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită conform legislaţiei naţionale, celei europene şi internaţionale.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Diminuarea poluărilor; restabilirea şi ameliorarea habitatelor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it inhabits the lower sector
of the river Prut and the accumulation
lakes Dubasari and Cuciurgan. (1, 2, 3)
Abroad it has been reported in the Black
Sea, the Azov Sea, the Aegean Sea and in
the Sea of Marmara.
HABITAT. Brackish and fresh waters (the
Nistru Delta). It prefers flowing waters, but
concentrates in lakes and swamps. (1, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. The population
numbers are low. Currently the species
is rare, with the exception of lake Cuciurgan power plant reservoir, where the
number has grown considerably. (4)

LIMITATION FACTORS. Habitat destruction by damming, pollution and change
of the hydrological regime; invasion of
predator fish.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Rheophillic fish, semi-predator,
lithophillic, benthophagous. Brood leads
a gaggle way of life, often in conjunction
with the rudd. Mature individuals are
solitary, occupying a specific area of the
bottom and being driven away by other fish. They feed mostly on crustaceans,
insect larvae, small mollusks, larvae and
fish brood. Reaches sexual maturity at
2-3 years to a body length of 6,2–7,4 cm.
Reproduces in May–June. The eggs are
deposited on aquatic plants and gravel, in

quiet places with a challow depth or near
shorelines. Prolificacy is up to 12 thousand eggs. It has a slow growth rate. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected in conformity with the national,
european and international legislation.
PROTECTION MEASURES. Pollution reduction; sewage treatment and improvement
of habitats.

Surse de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Bănărescu, 1964; 3. Атлас пресноводных рыб России, 2002;
4. Стругуля, 2009.

O. Crepis, O. Strugulea

Information sources
1. Берг, 1949; 2. Banarescu, 1964; 3. Атлас пресноводных рыб России, 2002;
4. Стругуля, 2009.

O. Crepis, O. Strugulea
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Rutilus frisii (Nordmann, 1840)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În limitele Republicii
Moldova populează cursurile mijlociu şi inferior ale fl. Nistru, mai rar
lacul de acumulare Cuciurgan. În
lacul Dubăsari formează o populaţie sedentară izolată. Este răspândită
în râurile din bazinele Mării Negre
şi Mării Azov, dar şi în porţiunile îndulcite ale acestor mări. (1, 2)
HABITATUL. Locurile adânci ale râurilor mari cu viteză de curgere moderată şi substrat nisipos sau pietros, cu
apă curată; estuarele fluviilor şi zona
litorală a mărilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţiile sedentare sunt puţin numeroase, iar

cele migratoare au un efectiv foarte redus.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea hidrobiotopului caracteristic (fragmentarea cursurilor de apă, poluarea, colmatarea şi eutrofizarea intensă, extragerea nisipului şi prundişului din albii), braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie mixohalină semimigratoare, reofilă, bento-pelagică,
policiclică şi litofilă, zoobentofagă.
Atinge maturitatea sexuală la vârsta
de 3-5 ani. Reproducerea unitară are
loc în aprilie–începutul lui mai, când
temperatura apei atinge 12–15ºC.
Prolificitatea maximă constituie 75285 mii de icre. (1, 2, 3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Delimitarea şi protejarea locurilor de reproducere; minimalizarea efectului de
poluare şi asigurarea continuităţii
ecosistemelor riverane; organizarea
reproducerii artificiale; interzicerea
pescuitului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. Within the limits of
the Republic of Moldova it inhabits the
medial and inferior sectors of the Nistru
river, more rarely the lake Cuciurgan. In
the lake Dubasari it is forming sedentary
isolated population. It is widespread in
the rivers flowing into the Black Sea and
the Sea of Azov, but also in the brackish
waters of these seas. (1, 2)
HABITAT. The deep places of large rivers
with moderate flow velocity and sandy
or rocky substratum, with clean water;
in river estuaries and coastal area of seas.
QUANTITATIVE ASPECT. The sedentary populations are in low numbers, the migratory ones have a very reduced number.

LIMITATION FACTORS. Degradation of the
characteristic hydro-biothope (multiple
fragmentations, pollution, warping and
the intense eutrophication, extraction of
sand and gravel from riverbed), poaching.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Mixochaline semi-migratory,
rheophillic species, bento-pelagic, polycyclic, zoobenthophagous, lithophillic.
Reaches sexual maturity at the age of 3-5
years. Uniform replication takes place in
April and early May, when the water temperature reaches 12–15°C. Maximum
prolificacy is 75-285 thousand eggs. (1,
2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex III
of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Delineation and
protection of breeding sites; minimizing
of the effect of pollution and ensurance
of the continuity of riparian ecosystems;
organization of artificial reproduction; a
ban on fishing.

Surse de informaţie
1. Животный мир Молдавии, 1981; 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

D. Bulat

Information sources
1. Животный мир Молдавии, 1981; 2. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

D. Bulat

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
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Pești

Ordinul Cypriniformes
Familia Cyprinidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în lacul de acumulare Cuciurgan şi în zonele inundabile ale r. Prut, sporadic în lacurile
de acumulare Dubăsari, Chişcăreni
şi în unele iazuri. (1, 2, 3) Peste hotarele ţării este răspândită în bazinele Mării Baltice, Mării Negre şi Mării Caspice.
HABITATUL. Apele stătătoare bine încălzite, cu vegetaţie submersă şi facies nămolit (golfurile râurilor, stariţe, lacuri şi iazuri). (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. În prezent specia este rar întâlnită.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea suprafeţelor bălţilor şi decolmatarea

lacurilor în urma lucrărilor de ameliorare.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Duce un mod de viaţă solitar
şi sedentar. Formează grupuri mici
numai în perioada de reproducere şi iernare. Nu este pretenţioasă la
conţinutul redus de oxigen solvit în
apă. Se hrăneşte cu larve de insecte,
viermi, moluşte. Peştii adulţi consumă plante acvatice şi detrit. Maturitatea sexuală o atinge la vârsta de 3-4
ani. Reproducerea are loc în mai–
iulie; icrele pot fi depuse în 2-3 reprize. Eliminarea pontei are loc la
adâncimi de 0,6–1,0 m pe vegetaţia
subacvatică. Icrele sunt de dimensiuni mici, prolificitatea – mărită (până la 1 milion de icre). Are o imu-

STATUS. Vulnerable species
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the lake condenser Cuciurgan and in the floodplain areas
of the river Prut, sporadically in the accumulation lakes Dubasari, Chiscareni and
in some ponds. (1, 2, 3) Abroad it is widely spread in the basins of the Baltic Sea,
the Black Sea and the Caspian Sea.
HABITAT. Well heated standing waters, with underwater soft vegetation
and sludged bottom (the gulfs of rivers,
creeks, lakes and ponds). (2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Currently the species is rarely seen.

LIMITATIVE FACTORS. Reduction of the
swamp areas and unwarping of lakes as a
result of works of improvement.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It leads a solitary and sedentary
lifestyle. Forms small groups only during
breeding and wintering periods. It is not
demanding as to the content of oxygen in
the water. Feeds on the larvae of insects,
mollusks, worms etc. Adult fish consume
aquatic plants and detritus. Reaches sexual maturity at the age of 3-4 years. Reproduction takes place in May-July; the
eggs may be deposited in 2-3 stages. Roe
is laid at depths of 0,6-1 m on the underwater vegetation in slow flowing water. The eggs are small, increased prolifi-

nitate sporită la cele mai răspândite
boli ale peştilor. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Sunt
elaborate metode ecologo-industriale de reproducere.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită conform legislaţiei naţionale, celei europene şi internaţionale.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Creşterea şi
reproducerea în gospodăriile piscicole specializate pentru repopulare.
Surse de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Атлас пресноводных рыб
России, 2002; 3. Lumea animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis, A. Cebanu

cacy (up to 1 million eggs). This fish has a
high immunity to the most common fish
diseases. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Ecologicindustrial methods are developed for
breeding.
PROTECTION STATUS. The species is protected in conformity with the national,
european and international legislation.
PROTECTION MEASURES. Growth and reproduction in specialized fish farms.
Information sources:
1. Берг, 1949; 2. Атлас пресноводных рыб
России, 2002; 3. Lumea animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis, A. Cebanu
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Lota lota (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În limitele Republicii
Moldova populează cursurile mijlociu şi inferior ale fl. Nistru şi r. Prut,
braţul Turunciuc, mai rar lacurile
de acumulare Dubăsari şi Costeşti–
Stânca. Specie circumpolară. Este
răspândită în Europa, nordul şi centrul Americii de Nord, Siberia şi în
nord-estul Asiei. (1)
HABITATUL. Locurile adânci cu apă
rece şi substrat nisipos, argilos sau
pietros. Se concentrează în gropi în
zonele izvoarelor subacvatice şi ale
neregularităţilor de fund (pietre, rădăcini etc.). (1, 2)
ASPECTUL CANTITATIV. În fl. Nistru şi
r. Prut are un efectiv foarte scăzut.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea hidrobiotopului caracteristic (fragmentarea multiplă a cursurilor de
apă, poluarea, colmatarea şi eutrofizarea intensă, extragerea nisipului şi
prundişului etc.); tendinţa încălzirii
globale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă mixohalină, potamodromă, reofil-stagnofilă,
bentonică, exemplarele adulte – solitare, policiclică şi litofilă după substratul de reproducere, răpitoare facultativă. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 3-4 ani. Reproducerea porţionată are loc în decembrie–februarie, când temperatura
apei este de 0–3ºC. Prolificitatea
ajunge până la 3 mil. de icre. (1, 2, 3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Delimitarea
şi protejarea locurilor de reproducere;
minimalizarea efectului de poluare şi
asigurarea continuităţii ecosistemelor
riverane; organizarea reproducerii artificiale; interzicerea pescuitului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. Within the limits of the Republic of Moldova inhabits
the middle and lower course of the rivers Nistru and Prut, the Turunciuc river branch, rarer the accumulation lakes
Dubasari and Costesti–Stinca. Circumpolar species. It is widespread in Europe, the north and central part of North
America, Siberia and north-east Asia. (1)
HABITAT. Deep places with cold water and
loamy, sandy or rocky substratum. Concentrated in pits in underwater springs
areas, under different water objects
(rocks, roots etc.). (1, 2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the Nistru and
Prut rivers the number is very low.

LIMITATION FACTORS. The degradation of
the characteristic hydro-biotopes (multiple fragmentation of water cours, pollution, eutrophication, intense warping,
sand and gravel extraction; global warming trend etc.).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Freshwater species, mixochaline, potamodrom, rheophillic-stagnophile, benthic, adult specimens – solitary, polycyclic and lithophillic according to the breeding substratum, optional raptors. Sexual maturity is at the age of
3-4 years. Portioning reproduction takes
place in December–February, when the
water temperature is 0–3°C. Prolificacy
3 mln. eggs. (1, 2, 3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Delineation and
protection of breeding sites; minimizing
of the effects of pollution and ensurance
of the continuity of riparian ecosystems;
organization of artificial reproduction; a
ban on fishing.

Surse de informaţie
1. Bănărescu, 1964; 2. Lumea animală a
Moldovei, vol. 2, 2003; 3. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001.

Dm. Bulat

Information sources
1. Banarescu, 1964; 2. Lumea animala a
Moldovei, vol. 2, 2003; 3. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001.

Dm. Bulat

Сaspiosoma caspium (Kessler, 1877)
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Ordinul Perciformes
Familia Gobiidae

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în lacul de
acumulare Cuciurgan. (1, 2, 3, 4)
Peste hotarele ţării a fost semnalată
în deltele fluviilor care se revarsă în
partea nord-vestică a Mării Negre,
în Marea Azov şi Marea Caspică.
HABITATUL. Apele salmastre din zonele estuar-fluviale şi din preajma
limanurilor. În lacul de acumulare
Cuciurgan preferă zona de litoral cu
fund nisipos, împânzit de macrofite.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie întâlnită foarte rar.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea habitatului şi presingul răpitorilor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte dulcicol, autohton, litofil, zoobentofag. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 1-2 ani. Ponta
este depusă primăvara în lunile aprilie–mai în zonele cu adâncimi mici
(0,5–0,8 m), unde sunt curenţi de
apă, şi în cochiliile goale de moluşte.
Prolificitatea variază între 20 şi 180
de icre. Larvele se hrănesc cu zooplancton mărunt, iar indivizii maturi consumă crustacee superioare,
larve de insecte şi viermi. (2, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotiă
de lege.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Elaborarea
măsurilor de protecţie a habitatului
speciei.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met only in the water reservation Cuciurgan. (1, 2, 3, 4) Abroad
it has been reported in the deltas of rivers
overflowing into the north-western part
of the Black Sea, the Sea of Azov and the
Caspian Sea.
HABITAT. Brackish estuary-river areas and
surrounding estuaries. In the water reservation Cuciurgan it prefers the coastal area with sandy bottoms, studded with
macrophites.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is met
very seldom.

LIMITATION FACTORS. Degradation of the
habitat and the pressing of predators.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Freshwater fish, local, lithophillic, zoobenthos. Reaches sexual maturity
at the age of 1-2 years. The eggs are laid in
spring during the months of April–May
in areas with small depth (0,5–0,8 m) in
places where there are water currents and
in the empty mollusc schells. Prolificacy
vacillates between 20 and 180 eggs. The
larvae feed on paltry zooplankton, and
mature individuals – on superior crustaceans, larvae of insects and worms. (2, 4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Development of
the measures for the species habitat protection.

Surse de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Световидов, 1964; 3. Атлас пресноводных рыб России, 2002;
4. Lumea animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis, V. Romanescu

Information sources
1. Берг, 1949; 2. Световидов, 1964; 3. Атлас пресноводных рыб России, 2002;
4. Lumea animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

O. Crepis, V. Romanescu
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Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877)
CNIPOVICIA-CU-COADĂ-LUNGĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în lacul de acumulare Cuciurgan și lacul Cahul. (3) Peste
hotarele ţării este răspândită în partea de vest și cea de nord-vest a Mării
Negre (Bulgaria–Crimeea), în Marea Azov şi Marea Caspică. (1) Relict ponto-caspic. (2)
HABITATUL. Sectoarele cu substrat nisipos și vegetație acvatică submersă
abundentă; zonele de mică adâncime.
ASPECTUL CANTITATIV. Sunt înregistrate populaţii izolate şi puţin numeroase.
FACTORII LIMITATIVI. Schimbarea regimului hidrologic; înrăutățirea con-

dițiilor de mediu și impactul antropic.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Pește dulcicol, salmastru,
autohton, psamofil, zoobentofag.
La vârsta de un an atinge lungimea de 2,5–4,8 cm şi greutatea de
0,3–0,9 g. Masculii sunt mai mari
decât femelele. În prima jumătate
a lunii aprilie, la parametrii corporali respectivi şi temperatura apei de
8–10°C, exemplarele sunt gata pentru reproducere. Icrele, în decurs de
două luni, sunt depuse în două reprize. Prolificitatea constituie 210350 de icre. Acestea sunt depuse pe
un substrat nisipos sau în cochiliile
goale de moluşte.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită la nivel european.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ameliorarea, redresarea ecologică şi protecţia
habitatelor favorabile.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the water reservation
Cuciurgan and Cahul Lake. Abroad it is
prevalent in the western and north-western parts of the Black Sea (Bulgaria–
Crimea), the Sea of Azov and the Caspian Sea. (1) Ponto-Caspian Relict. (2)
HABITAT. Sectors with a sandy substratum
and abundant underwater vegetation;
shallow areas.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated populations are registered, not numerous and
rare.
LIMITATION FACTORS. Changing hydrological regime; the deterioration of envi-

ronmental conditions and human impact.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Fresh and brackish water fish,
psammophilous, native, zoobenthophagous. At the age of one year it reaches a length of 2,5–4,8 cm and a weight of
0,3–0,9 g. Males are larger than females.
In the first half of April, at the parameters
of their respective corporal indexes and
water temperature 8–10°C, the fish are
ready for reproduction. Females lay twice
during two months. Prolificacy is 210350 eggs. These are deposited on a sandy
substratum or inside a mollusc shell.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Species protected at
a European level.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
fishing; improvement of habitat.

Surse de informaţie
1. Берг, 1949; 2. Световидов, 1964; 3. Животный мир Молдавии, 1981.

I. Trombiţki, V. Romanescu

Information sources
1. Берг, 1949; 2. Световидов, 1964; 3. Животный мир Молдавии, 1981.

I. Trombitki, V. Romanescu

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
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ANIMALE

Pești

Ordinul Perciformes
Familia Percidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este întâlnită în albia r. Prut – sectorul de mijloc şi de jos. (3, 4) Specie endemică din bazinul fl. Dunărea. A fost semnalată în albia şi afluenţii săi din Bavaria până în deltă,
uneori se concentrează la gurile fluviului în zona de litoral îndulcită a
Mării Negre. (1, 2)
HABITATUL. Apele curate, limpezi,
curgătoare şi adânci, cu viteză moderată sau lentă, fără vegetaţie şi cu
substrat tare. Evită locurile cu apă
stagnantă. (1, 2)
ASPECTUL CANTITATIV. În unele porţiuni ale r. Prut este în număr redus

(abundenţa relativă – 0,46; constanţa – 3,22%). (2, 4)
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimurilor hidrologic, chimic şi biologic ale râului; distrugerea habitatelor prielnice; poluarea apei şi pescuitul electric.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte reofil de fund, nocturn
şi de cârd. Maturitatea sexuală o
atinge la vârsta de 2-3 ani. Reproducerea are loc din aprilie până în iunie la temperatura apei de 6–18°C.
Hrana este constituită din nevertebrate bentonice, larve de insecte,
icre şi puiet de peşti. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipseşte informaţia.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the Prut river –
the middle and lower sectors. (3, 4) Endemic species in the basin of the Danube
river. It was reported in the riverbed and
its tributaries in Bavaria up to the delta,
sometimes it concentrates at the mouth
of the river in the coastal brackish area of
the Black Sea. (1, 2)
HABITAT. Clean, clear flowing and deep
waters, with moderate or slow speed,
without vegetation and with a hard substratum. Avoids places with stagnant water. (1, 2)
QUANTITATIVE ASPECT. In some portions
of the river Prut it is reduced in number

(relative abundance – 0,46; constancy –
3,22%). (2, 4)
LIMITATION FACTORS. Altering of hydrological, chemical and biological regimes;
destruction of favorable habitats; electric
fishing and water pollution.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Rheophillic bottom nocturnal
fish, lives in banks of fish. It reaches sexual maturity at the age of 2-3 years. Reproduction occurs from April to June at water temperatures of 6 to 18°C. The food
consists of benthic invertebrates, insect
larvae, fish eggs and spawn. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List; the Red List of Europe;

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Lista Roşie a Europei; Lista Roşie a IUCN; Anexa III a Convenţiei
de la Berna, 1979; Anexele II şi V ale
Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea pescuitului pe termen nelimitat;
ameliorarea, redresarea ecologică şi
protecţia habitatelor favorabile; crearea microrezervaţiilor ihtiologice;
sporirea diversităţii morfologice în
bazinele acvatice; asigurarea condiţiilor hidrologice constante; păstrarea calităţii apei; managementul optim al ariilor protejate.
Surse de informaţie
1. Kottelat, Freyhof, 2007; 2. Щербуха, 1982;
3. Lumea animală a Moldovei, vol. 2, 2003;
4. Davideanu et al., 2008.

I. Trombiţki, A. Moşu

the Annex III of the Berne Convention,
1979; the Annexes II and V of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Fishing ban on
an unlimited term; improvement and
ecological recovery, and protection of
the favorable habitats; creation of fish
micro-reservations; enhancing the morphological diversity in water basins; providing constant hydrological conditions;
maintaining water quality; optimal management of protected areas.
Information sources
1. Kottelat, Freyhof, 2007; 2. Щербуха, 1982;
3. Lumea animala a Moldovei, vol. 2, 2003;
4. Davideanu et al., 2008.

I. Trombitki, A. Mosu
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Sander volgensis (Gmelin, 1789)
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în fl. Nistru, numai
în cursul inferior, rar şi extrem de rar
în r. Prut. (1, 3) Peste hotarele ţării
populează fluviile din bazinele Mării
Caspice, Mării Azov şi Mării Negre.
HABITATUL. Locurile adânci din fluvii, râuri şi lacuri mari cu puţină vegetaţie.
ASPECTUL CANTITATIV. Este semnalată în exemplare izolate.
FACTORII LIMITATIVI. Deteriorarea
habitatelor prin excavarea prundişului şi nisipului din albiile minore; îndiguirea şi secarea bălţilor din luncile inundabile ale fl. Nistru şi r. Prut;
deprecierea calităţii apei.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte în exclusivitate de apă
dulce. Ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de 3-4 ani. Se reproduce în aprilie–mai la temperatura
apei de 10–14oC. Prolificitatea este
de până la 800 mii de icre. Larvele
se hrănesc cu zooplancton, iar după
atingerea lungimii de 4 cm – cu zoobentos. La modul răpitor de viață trece în al doilea an, consumând
în exclusivitate peşti (puiet de ghiborţ, caras, obleţ, guvid, babuşcă).
Mai intensiv se hrăneşte dimineaţa
şi seara. (2, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
pescuitului în bazinele fl. Nistru şi
r. Prut; monitorizarea calităţii apei;
ameliorarea locurilor naturale de reproducere şi extinderea lor; organizarea reproducerii artificiale; creşterea puietului în crescătorii piscicole
specializate.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the Nistru river, only
rarely, and it is extremely rare in the Prut
river. (1, 3) Abroad it inhabits the river basins of the Caspian Sea, the Sea of
Azov and the Black Sea.
HABITAT. Deep places in rivers and large
lakes with little vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. Registered as isolated samples.
LIMITATION FACTORS. Deterioration of
habitats by the excavation of gravel and
sand in minor riverbeds; damming and
drying of swamps from floodable low-

lands of the Nistru and Prut rivers; deterioration of water quality.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Exclusively a freshwater fish.
Reaches sexual maturity at the age of 3-4
years. Reproduces in April–May at water
temperatures of 10–14oC. Prolificacy is
up to 800 thousand eggs. The larvae feed
on zooplankton, and after reaching 4 cm
in length – on zoobenthos. In the second
year it turns into a raptor, consuming exclusively fishes (juvenile ruff, bleak, crucian carp, gobies, roach). It feeds more intensively in the morning and evening. (2,
4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. A ban on fishing
in the river basins of the Nistru and Prut
rivers; monitoring of water quality; improvement of the natural breeding places; organization of artificial reproduction; cultivation of spawn in specialized
breeders.

Surse de informaţie
1. Antipa, 1909; 2. Берг, 1949; 3. Bănărescu,
1964; 4. Жизнь животных, 1971.

M. Usatîi, N. Şaptefraţi

Information sources
1. Antipa, 1909; 2. Берг, 1949; 3. Banarescu,
1964; 4. Жизнь животных, 1971.

M. Usatii, N. Saptefrati

Zingel streber (Siebold, 1863)
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Ordinul Perciformes
Familia Percidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează cursurile mijlociu şi inferior ale fl. Nistru şi r. Prut. (2) Specie endemică. Este răspândită în limita bazinului fl. Dunărea.
HABITATUL. Este asemănător cu cel al
pietrarului. Sectoarele adânci ale râurilor cu maluri împădurite, apă lin
curgătoare, facies nisipos, argilos sau
pietros; gurile afluenţilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv extrem
de scăzut.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea hidrobiotopului caracteristic (fragmentarea cursurilor de apă, poluarea, colmatarea, extragerea nisipului şi prundişului, distrugerea fâşii-

lor forestiere de-a lungul malurilor
etc.).
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă stenohalină, reofilă, bentonică, policiclică şi
litofilă după substratul de reproducere, răpitoare facultativă. Atinge
maturitatea sexuală la vârsta de 2-3
ani. Reproducerea unitară are loc
în martie–mai. Se hrăneşte cu larve şi forme adulte de insecte, viermi,
crustacee, icre şi puiet de peşte. (1,
2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Car-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova populates the middle and inferior course of the rivers Prut and Nistru. (2) Endemic species. Spread within
the limits of the Danube basin.
HABITAT. It is likewise Zingel zingel. Deep
sectors of the river with wooded banks
gently flowing water, sandy, rocky or clay
bottom, at the mouth of tributaries.
QUANTITATIVE ASPECT. Extremely reduced
number.
LIMITATION FACTORS. Degradation of the
characteristic hydrobiotopes (multiple
fragmentation of water cours, pollution,
warping, extraction of sand and grav-

el, destruction of forest bands along the
banks etc.).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Freshwater stenochaline species, rheophillic, polycyclic, benthic and
lithophillic by spawning substratum, optional raptor and euryphagous. Sexual maturity at the age of 2-3 years. Uniform reproduction occurs in March–
May. Feeds on the larvae and adult forms
of insects, worms, aquatic insects, crustaceans, fish eggs and spawn. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex III

tea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Delimitarea
şi protejarea habitatelor tipice; diminuarea influenţei antropice negative; elaborarea metodelor de reproducere artificială.
Surse de informaţie
1. Bănărescu, 1964; 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animală a
Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat

of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Delineation and
protection of typical hydrobiothopes; reduction of the negative anthropogenic
influence; development of methods of artificial reproduction.
Information sources
1. Banarescu, 1964; 2. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animala
a Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat
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Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în cursurile mijlociu
şi inferior ale fl. Nistru şi r. Prut; este
încă relativ numeros în sectorul inferior al Prutului. (2, 3) Specie endemică cu areal restrâns la bazinele
Dunării şi Nistrului. (1)
HABITATUL. Sectoarele adânci ale râurilor cu maluri împădurite, apă lin
curgătoare, facies nisipos, argilos sau
pietros.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv scăzut.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea hidrobiotopului caracteristic (fragmentarea cursurilor de apă, poluarea, colmatarea, extragerea nisipu-

lui şi prundişului, distrugerea fâşiilor forestiere de protecţie etc.).
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă stenohalină,
reofilă, bentonică, policiclică şi litofilă după substratul de reproducere, răpitoare facultativă. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 2-3 ani.
Reproducerea unitară are loc în aprilie–mai. Se hrăneşte cu larve şi forme adulte de insecte, viermi, crustacee, icre şi puiet de peşti. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the middle and the
lower course of the rivers Nistru and Prut,
it is still relatively numerous in the lower
sector of the Prut. (2, 3) An endemic species with the area restricted to the basins
of the Danube and Nistru rivers (1).
HABITAT. Deep sectors of rivers with vooded banks, gently flowing water, on sandy,
clay or rocky bottom.
QUANTITATIVE ASPECT. Reduced number.
LIMITATION FACTORS. Degradation of the
characteristic hydrobiothope (multiple
fragmentation of water cours, pollution,
warping, extraction of sand and grav-

el, destruction of forest bands along the
banks etc.).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Freshwater stenochaline species, rheophillic, polycyclic, benthic and
lithophillic according to the spawning
substratum, optional raptor and euryphagous. Sexual maturity is at the age
of 2-3 years. Uniform replication takes
place in April–May. It feeds on the larvae
and adult forms of insects, worms, crustaceans, fish eggs and spawn. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex III

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Adoptarea
măsurilor de conservare a habitatelor tipice; minimalizarea efectului
de poluare a ecosistemelor; extinderea fâşiilor forestiere de-a lungul
malurilor; elaborarea metodelor de
reproducere artificială; interzicerea
pescuitului.
Surse de informaţie
1. Bănărescu, 1964; 2. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animală a
Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat

of the Berne Convention, 1979; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. The adoption of
measures for the conservation of the habitats of this species; minimizing the effect
of pollution of ecosystems; extending
protection forest bands along the banks;
development of methods of artificial reproduction; a ban on fishing.
Information sources
1. Banarescu, 1964; 2. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001; 3. Lumea animala
a Moldovei, vol. 2, 2003.

Dm. Bulat

Cottus poecilopus (Heckel, 1837)
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Ordinul Scorpaeniformes
Familia Cottidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. Pe teritoriul Republicii Moldova populează albia şi afluenţii sectorului de sus al r. Prut (până
la lacul de acumulare Costeşti–Stânca) şi ai sectorului de mijloc al fl. Nistru (Naslavcea–Unguri). Peste hotarele ţării se întâlneşte în apele dulcicole ale Europei şi Asiei. (1, 2, 3, 4)
HABITATUL. Apele reci (1–16°C), limpezi, curate, bine oxigenate, în care curentul este rapid sau moderat; la
praguri, sub pietre şi alte obiecte scufundate; la adâncimi nu prea mari cu
substrat tare de pietriş, amestecat cu
nisip. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte extrem de sporadic în exemplare unice.

FACTORII LIMITATIVI. Poluarea apelor;
condiţiile hidrologice instabile; eutrofizarea şi deteriorarea habitatelor
specifice; refacerea, adâncirile şi înnămolirea albiilor râurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Peşte bentonic sedentar, solitar, nocturn, foarte sensibil la orice formă de poluare a apei. Atinge
maturitatea sexuală la vârsta de 2-3
ani. Reproducerea are loc în februarie–aprilie la temperatura apei de
5–12oC. Hrana este constituită din
alge, larve de insecte şi crustacee
acvatice, amfipode şi alte nevertebrate bentonice mici: icre şi puiet de
peşti. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Lista Roşie a IUCN; Lista Roşie
a Europei; Anexa III a Convenţiei de
la Berna, 1979; Directiva Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Instalarea
prohibiţiei de durată a pescuitului
acestei specii; ameliorarea, redresarea ecologică şi protecţia habitatelor favorabile; crearea microrezervaţiilor ihtiologice; asigurarea condiţiilor hidrologice constante; oprirea
poluării; reducerea colmatării.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. On the territory of
the Republic of Moldova inhabits the riverbed and the tributaries of the upper sector of the Prut river (up to the accumulation lake Costesti–Stanca) and the middle sector of the Nistru river (Naslavcea–
Unguri). Abroad it is found in the fresh
waters of Europe and Asia. (1, 2, 3, 4)
HABITAT. Cool waters (1–16°C), clear,
clean, well oxygenated, the current of
which is fast or moderate; at the rapids,
under rocks and other submerged objects; at shallow depths with hard gravel
substrate, mixed with sand. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Met extremely sporadically in single specimens.

LIMITATION FACTORS. Water pollution;
fluctuating hydrological conditions; eutrophication and damage to specific habitats; restoration and deepening of riverbeds; sludging of riverbeds.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Benthic sedentary fish, solitary,
nocturnal, very sensitive to any form of
water pollution. Sexual maturity at the
age of 2-3 years. Reproduction takes place
in February–April at the water temperature of 5–12oC. The food consists of algae,
insect larvae and aquatic crustaceans, amphipods and other small benthic invertebrates: eggs and juvenile fish. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List; the European Red List;
the Annex III of the Berne Convention,
1979; the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Establishment of
long-term prohibition of fishing for this
species; improvement of ecological recovery and protection of the favorable
habitats; creation of fish micro-reservations; ensuring constant hydrological
conditions; stopping pollution; reduction warping.

Surse de informaţie
1. Kottelat, Freyhof, 2007; 2. Сиделева,
Гото, 2009; 3. Смирнов, 1986; 4. Lumea
animală a Moldovei, vol. 2, 2003.

I. Trombiţki, A. Moşu

Information sources
1. Kottelat, Freyhof, 2007; 2. Сиделева,
Гото, 2009; 3. Смирнов, 1986; 4. Lumea
animala a Moldovei, vol. 2, 2003.

I. Trombitki, A. Mosu

375

CICLOSTOMATE

CYCLOSTOMATES

CEPHALASPIDOMORPHA
Ordinul PETROMYZONTIFORMES
Familia Petromyzontidae
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – Chişcar-ucrainean

Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
CHIŞCAR-UCRAINEAN
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova populează afluenţii cursului superior al fl. Nistru şi r. Prut, mai rar alte sectoare. Peste hotarele ţării este
răspândită în fluviile ce se revarsă în
Marea Adriatică, Marea Egee, Marea Neagră şi Marea Baltică. (1, 2)
HABITATUL. Larvele preferă sectoarele râurilor cu apă lin curgătoare, de
adâncime mică şi colmatate, unde
se înfundă în nămol, iar adulţii – habitatele râurilor cu o curgere rapidă
şi substrat nisipos sau pietros. (2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectiv extrem
de scăzut. În ultimele decenii specia
nu a mai fost întâlnită.

FACTORII LIMITATIVI. Fragmentarea
cursurilor de apă; distrugerea habitatelor caracteristice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie dulcicolă stenohalină, reofilă, bentonică, monociclică
şi potamodromă, litofilă după substratul de reproducere, larvele –
bentofage, adulţii – hemofagi. Larvele sunt mai mari decât adulţii, lungimea obişnuită fiind de
23–31cm, pe când la adulţi este
de 16–21 cm. Larvele pot trăi 5-6
ani, perioada de metamorfoză constituind 4-5 săptămâni, la adulţi
– 1 an. Atinge maturitatea sexuală după 6-7 luni de la metamorfoză. Reproducerea unitară are loc în
martie–mai, când temperatura apei

ajunge la 11–16 ºC; depune până la
7 mii de icre la adâncimea de 20–
30 cm. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Delimitarea şi protejarea hidrobiotopilor caracteristici.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it inhabits the upper reaches of the tributaries of the Nistru and Prut rivers, rarely
other sectors. Abroad it is widespread in the
rivers that flow into the Adriatic Sea, the
Aegean Sea, the Black Sea and the Baltic
Sea. (1, 2)
HABITAT. The larvae prefer gently flowing
rivers, shallow and warped, where they
dig into in the mud, and adults prefer the
habitats of fast flowing rivers, the biotopes of rivers with sandy or stony substratum. (2, 3)

QUANTITATIVE ASPECT. Extremely low
numbers. In recent decades the species
has not been found.
LIMITATION FACTORS. The fragmentation
of the river course; the destruction of
habitats characteristic.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Brackish water stenochaline species, rheophillic, benthic, monocyclic
and pothamodrome, lithophillic by according to the reproduction substratum,
the larvae are benthophagous, adults –
hemophagous. The larvae are larger than
adults, the usual length is 23–31 cm,
whereas in adults it is 16–21 cm. Larvae can live 5-6 years, the period of metamorphosis is 4-5 weeks, 1 year for the

adults. Sexual maturity – 6 to 7 months
after metamorphosis. The unitary reproduction occurs in March–May, when
water temperature reaches 11–16°C, deposits up to 7 thousand eggs at the depth
of 20–30 cm. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTIVE MEASURES. Delimitation and
protection of the typical hydro-biotopes
of habitats.

ANIMALE Ciclostomate

Foto: © Zoltan Sallai

Ordinul Petromyzontiformes
Familia Petromyzontidae

Surse de informaţie
1. Берг, 1948; 2. Bănărescu, 1964; 3. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001.

D. Bulat

Information sources
1. Берг, 1948; 2. Banarescu, 1964; 3. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001.

D. Bulat
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INSECTE

INSECTS

Ordinul Diptera
Familia Asilidae
Satanas gigas (Eversm., 1855) – Muscă-gigant

Ordinul Hymenoptera
Familia Scoliidae
Megascolia maculata (Drury, 1773) – Viespe-gigant
Scolia hirta (Schrank, 1781) – Viespe-stepică(-păroasă)

Familia Apidae
Andrena bulgariensis (War., 1965) – Andrenă-bulgarică
Anoplius samariensis (Pall., 1771) – Viespe-păianjen-din-Samara
Bombus argillaceus (Scop., 1763) – Bondar-de-argilă
Bombus fragrans (Pall., 1771) – Bondar-de-stepă
Bombus muscorum (F., 1775) – Bondar-de-muşchi
Bombus pomorum (Pz., 1805) – Bondar-pomicol
Bombus ruderatus (F., 1775) – Bondar-roşiatic
Bombus zonatus (Smith, 1854) – Bondar-zonatus
Megachile rotundata (F., 1787) – Albină-megachilă
Rophites canus (Eversm., 1852) – Rofitoidă-cenuşie
Xylocopa violacea (L., 1758) – Albină-violetă

Familia Formicidae
Liometopum microcephalum (Pz., 1798) – Furnică-liometopum

Ordinul Lepidoptera
Familia Saturniidae
Aglia tau (L., 1758) – Fluture-Aglia
Saturnia (Eudia) pavonia (L., 1758) – Ochi-de-păun-mic (molieîmpărat)
Saturnia (Eudia) spini (Den. et Sch., 1775) – Saturnia-spini
Saturnia pyri (Den. et Sch., 1775) – Ochi-de-păun-mare

Familia Sphingidae
Acherontia atropos (L., 1758) – Fluture-cap-de-mort
Dolbina elegans (Bang-Haas, 1912) – Porumbac-dolbina
Marumba quercus (Den. et Sch., 1775) – Porumbacul-stejarului
Proserpinus proserpina (Pall., 1772) – Porumbac-proserpin

Familia Erebidae
Callimorpha dominula (L., 1758) – Calimorfă-dominula
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – Arctiidă-hera
Pericallia matronula (L., 1758) – Fluture-tigru-mare

Familia Hesperiidae
Carcharodus floccifera (Zell., 1847) – Fluture-căpitan-al-unguraşului
(-cu-pensulă)
Carcharodus lavatherae (Esp., 1783) – Fluture-căpitan-de-nalbă

Familia Papilionidae
Papilio machaon (L., 1758) – Fluture-mahaon (coada-rândunicii)
Parnassius mnemosyne (L., 1758) – Fluture-Apolon-negru
Zerynthia polyxena (Den. et Sch., 1775) – Fluture-polixena (fluturebijuterie)

Familia Pieridae
Colias chrysotheme (Esp., 1781) – Gălbioară-aurie
Leptidea morsei (Fenton, 1882) – Albiliţă-mică

Familia Riodinidae
Hamearis lucina (L., 1758) – Fluture-pestriţ-de-pădure

Familia Lycaenidae
Lycaena virgaureae (L., 1758) – Albăstriţa-măcrişului
Maculinea arion (L., 1758) – Albăstriţa-cimbrişorului
Plebejus argyrognomon (Bergstr., 1779) – Albăstriţă-argintie
(albăstriţa-leguminoaselor)
Polyommatus daphnis (Den. et Sch., 1775) – Albăstriţă-dafnis (fluturemeleagr)
Tomares nogelii (H.-S., 1851) – Licanidă-nogel (albăstriţă-tomares)

Familia Nymphalidae
Apatura iris (L., 1758) – Fluture-cu-irizaţii
Apatura metis (Freyer, 1829) – Fluture-metis
Coenonympha hero (L., 1761) – Fluture-hero
Euphydryas maturna (L., 1758) – Fluture-maturna
Limenitis populi (L., 1758) – Fluture-mare-al-plopului
Neptis sappho (Pall., 1771) – Fluture-pestriţ-Sappho
Nymphalis xanthomelas (Esp., 1781) – Fluture-multicolor-roşcat
(vulpe-rară)

Ordinul Coleoptera
Familia Carabidae
Calosoma sycophanta (L., 1761) – Calosomă-mirositoare
Carabus bessarabicus (F.-W., 1823) – Carabidă-besarabică
Carabus clathratus (L., 1761) – Carabidă-clatratus
Carabus hungaricus (F., 1792) – Carabidă-ungarică
Carabus intricatus (L., 1761) – Carabidă-confuză
Carabus ullrichii (Germ., 1824) – Carabida-lui-Ulrih
Carabus variolosus (F., 1787) – Carabidă-vario
Carabus violaceus (L., 1758) – Carabidă-violacee

Familia Staphylinidae
Ocypus olens (Müll., 1764) – Stafilin-mirositor

Familia Lucanidae
Lucanus cervus (L., 1758) – Rădaşcă

Familia Scarabaeidae
Gnorimus octopunctatus (F., 1775) – Gândac-pestriţ-cu-opt-puncte
Oryctes nasicornis (L., 1758) – Gândac-rinocer (caraban)
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Osmoderma barnabita (Motsch., 1845) – Pustnic (gândac-sihastru)

Familia Cetoniidae
Protaetia aeruginosa (L., 1767) – Cetonischemă-aeruginosa

Familia Elateridae
Elater ferrugineus (L., 1758) – Pocnitor-roşcat
Ischnodes sanguinicollis (Pz., 1793) – Pocnitor-işnodes
Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) – Pocnitor-portmidius

Familia Cerophytidae
Cerophytum elateroides (Latr., 1804) – Cerofită

Familia Cucujidae
Cucujus cinnaberinus (Scop., 1763) – Cucujidă-cinaberinus

Familia Cerambycidae
Aromia moschata (L., 1758) – Croitor-mosc
Cerambyx cerdo (L., 1758) – Croitor-mare-al-stejarului
Dorcadion equestre (Laxm., 1770) – Croitor-cu-cruce
Morimus asper funereus (Muls., 1862) – Croitor-cenuşiu
Purpuricenus kaehleri (L., 1758) – Croitor-kaehleri
Rosalia alpina (L., 1758) – Croitor-alpin

Ordinul Neuroptera
Familia Ascalaphidae
Libelloides [Ascalaphus] macaronius (Scop., 1736) – Ascalaf-pestriţ

Ordinul Orthoptera
Familia Tettigoniidae
Onconotus servillei (F.-W., 1846) – Cosaşul-lui-Servillei
Saga pedo (Pall., 1771) – Cal-de-stepă

Familia Phaneropteridae
Poecilimon ukrainicus (Bey-B., 1951) – Cosaş-ucrainean-cu-ovipozitorsub-formă-de-seceră

Ordinul Mantodea
Familia Mantidae
Ameles decolor (Charp., 1825) – Călugăriţă-incoloră
Bolivaria brachyptera (Pall., 1773) – Bolivarie-cu-aripile-reduse

Ordinul Odonata
Familia Coenagrionidae
Erythromma lindenii (Sélys, 1840) – Libelula-lui-Linden

Familia Libellulidae
Anax imperator (Leach, 1815) – Libelulă-imperială
Leucorrhinia pectoralis (Charp., 1825) – Libelulă-de-baltă
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Satanas gigas (Eversmann, 1855)
MUSCĂ-GIGANT
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Foto: © Dmitri Platonov

ANIMALE

Insecte

Ordinul Diptera
Familia Asilidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei a fost înregistrată în
Ucraina, Transcaucazia, Kazahstan,
Asia Centrală, Africa de Nord, Iran,
Mongolia, China de Nord.
HABITATUL. Lizierele şi poienile; teritoriile înţelenite, cu tufari rari; stepele, pustiurile şi semipustiurile. (1,
2, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Locurile de
trai ale speciei și numărul ei se micșorează. Pretutindeni se întâlnesc indivizi izolați.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor acestei specii prin desțelenirea stepelor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. După iernat, insectele mature apar în aprilie. Activitatea lor durează până în august. Ouăle sunt depuse în sol. Peste 20 de zile din ouă
apar larvele care se hrănesc cu insecte mici. Musca-gigant este un răpitor
activ ce consumă diferite specii de
insecte zburătoare. Trompa lungă şi
ascuţită străpunge tegumentul foarte
chitinizat, chiar şi al himenopterelor
şi carabidelor, apoi este eliminată saliva toxică, astfel omorând fulgerător
victima. Anual are o singură generaţie. Biologia speciei necesită o studiere mai detaliată. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se reproduce numai în condiţii naturale.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Protejarea
biotopilor caracteristici speciei; interzicerea tratamentelor chimice ale
lizierelor, poienilor şi ale terenurilor
neproductive.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread throughout the country. Abroad it was registered in Ukraine,
Transcaucasia, Kazakhstan, Central Asia,
North Africa, Iran, Mongolia, North
China.
HABITAT. Forest edge and glades; fallow territories with sparse shrubbery;
steppes, deserts and demideserts. (1, 2, 3)
QUANTITATIVE ASPECT. Living places of the
species and its numbers are in decline.
Everywhere isolated specimens are met.
LIMITATION FACTORS. Destruction of habitat of this species by grubbing steppes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. After wintering, mature insects
appear in April. Their activity lasts until August. Eggs are deposited in soil. Insect larvae develop from eggs after 20
days and feed on small insects. An active predator that consumes different
species of flying insects. Long and very
sharp proboscis penetrates very chitinous
skin, even of the hymenoptera and carabidae, then injects toxic saliva, thus killing the victim instantly. It has one generation per year. The biology of the species
requires more detailed study. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
biotopes where the species lives; prohibition of chemical treatments of forest edges, clearings and unproductive land.

Surse de informaţie
1. Гусев et al., 1962; 2. Рихтер, 1969; 3. Neculiseanu et al., 1993.

V. Stratan

Information sources
1. Гусев et al., 1962; 2. Рихтер, 1969; 3. Neculiseanu et al., 1993.

V. Stratan
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Megascolia maculata (Drury, 1773)
VIESPE-GIGANT
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Foto: © 123RF.com: Yakov Oskanov

ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Scoliidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este răspândită
aproape în toată Europa (cu excepţia
Scandinaviei), Asia Centrală, în regiunea mediteraneeană, Caucaz, India de Nord, Africa de Nord şi Centrală. (2)
HABITATUL. Simultan foloseşte două
tipuri de habitate: (a) locurile deschise şi uscate, unde adulţii construiesc cuiburi şi se hrănesc; (b) locurile
cu scorburi şi arbori doborâţi la pământ, precum şi grămezile de gunoi
putred de grajd, unde dobândesc
hrana pentru larvele sale.

ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnește
relativ rar.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea efectivului larvelor-jertfe, care pe teritoriul ţării sunt pe cale de dispariţie;
păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Adulţii zboară în perioada aprilie–august. (1) Preferă florile mari din familiile Asteraceae, Rosaceae (Rosa), Apiaceae etc., hrănindu-se cu nectarul şi polenul acestora. Sunt activi în perioada însorită
a zilei. Femela îşi dobândeşte larve
de Oryctes nasicornis L. sau Lucanus
cervus L. în resturile vegetale. Paralizându-le cu o înţepătură de ac, le
transportă în camera-vizuină subterană şi ulterior depune pe ele câte un

ou. După eclozare, larvele se hrănesc
cu ţesuturile jertfei. (2) Larvele hibernează într-un cocon şi se transformă în pupe în luna aprilie a anului următor.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Stabilirea
zonelor de protecție ale insectelor xilofage și desemnarea sectoarelor de
management special pentru terenurile ierboase în ariile protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is spread throughout the
country. Abroad it is spread almost all
over Europe (excluding Scandinavia),
Central Asia, in the Mediterranean,
Caucasus, Northern India, North and
Central Africa. (2)
HABITAT. Simultaneously uses two types
of habitats: (a) open and dry places where
adults build nests and feed; (b) places
with hollows and fallen trees and piles of
rotten manure waste, where it acquires
feed for its larvae.
QUANTITATIVE ASPECT. Met quite rarely.

LIMITATION FACTORS. Reduction of preylarvae, which in the Republic of Moldova are on the brink of extinction; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adults fly from April to August. (1) It prefers large flowers of the Asteraceae, Rosaceae (Rosa), Apiaceae etc.,
feeding on their nectar and pollen. Active during the sunny part of the day. The
female searches for larvae of Oryctes nasicornis L. or Lucanus cervus L. in vegetal
residues. Paralyzing them with a sting, it
transports them to the underground lair
room and subsequently lays in them one
egg. After hatching, the larvae feed on
the tissues of the victim. (2) The larva hi-

bernates in a cocoon and turns into pupae next year in April.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Establishment of
protection zones of xylophagous insects
and of management sectors especially for
the grassy land in protected areas.

Surse de informaţie
1. Синельщиков, 1973; 2. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Синельщиков, 1973; 2. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Scolia hirta (Schrank, 1781)
VIESPE-STEPICĂ(-PĂROASĂ)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnea pe întreg teritoriul. (2)
Peste hotarele ei a fost înregistrată
aproape în toată Europa (cu excepţia zonelor mai nordice), în regiunea
mediteraneeană, Caucaz și Transcaucazia, Asia Mică și Centrală, în Kazahstan, Siberia de Sud și de SudEst. (3)
HABITATUL. Simultan foloseşte două
tipuri de habitate: (a) locurile deschise şi uscate, unde adulţii construiesc cuiburi şi se hrănesc; (b) locurile cu scorburi şi arbori doborâţi la
pământ, precum şi grămezile de gunoi putred de grajd, unde îşi dobândesc hrana.

ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul abuziv; etanșarea excesivă a solului și reducerea efectivului larvelor-jertfe,
din cauza distrugerii buturugilor și
a resturilor de arbori bătrâni.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Adulţii zboară în perioada
aprilie–august (1), se hrănesc cu nectarul şi polenul plantelor, preferând
florile albastre și cele ale speciilor din
familia Asteraceae. (2) Viespile sunt
active în perioada însorită a zilei. Femela îşi dobândeşte hrana sub suprafața solului în resturile vegetale. Paralizând larvele de scarabeide cu o înţepătură de ac, ea depune pe ele ouăle, care se dezvoltă pe parcursul a câteva zile. (3) Larvele viespii se hră-

nesc cu ţesuturile larvelor gândacilor
din familiile Scarabaeidae şi Cetoniidae, pătrunzând în jertfă. Peste câteva zile ele sapă în sol o galerie şi la o
adâncime de cca 40 cm își fac un cocon, unde hibernează. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Stabilirea
zonelor de protecție cu management
special pentru complexele habitatelor respective în limitele ariilor protejate; dezvoltarea rețelei ecologice.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it is met throughout the country. (2)
Abroad it has been recorded in almost all
of Europe (except most of the northern
areas), in the Mediterranean, the Caucasus and Transcaucasia, Asia Minor and
Central Asia, Kazakhstan, South and
South-East Siberia. (3)
HABITAT. Simultaneously uses two types
of habitats: (a) open and dry places,
where adults build nests and feed; (b)
places with hollows, fallen trees, and
piles of rotten manure waste, where they
search for their feed.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
species are small.

LIMITATION FACTORS. Overgrazing; soil
compaction and reduction of the prey
larvae, due to destruction of old tree
stumps and debris.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adults fly during the period from
April to August (1), feed on nectar and
pollen of plants, prefer blue flowers and
those of Asteraceae family. (2) Wasps are
active during the sunny day, the female
acquires its feed beneath the surface of
the soil in plant debris. Paralyzing the
larva of scarab beetles, it lays its eggs in.
Eggs develop over several days. (3) The
wasp larva feeds on the tissues of the larva of the beetles families Scarabaeidae
and Cetoniidae, parasitizing the prey. In
a few days they dig in the ground a gal-

lery and at a depth of about 40 cm they
spin a cocoon where they hibernate. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Establishment of
protection areas with special management for the habitat complex within protected areas; ecological network development.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Lothar Hinz

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Scoliidae

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Синельщиков, 1973; 3. Червона книга України. Тваринний світ, 1994.

Al. Andreev

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Синельщиков, 1973; 3. Червона книга України. Тваринний світ, 1994.

Al. Andreev
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Andrena bulgariensis (Warncke, 1965)
ANDRENĂ-BULGARICĂ
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Foto: © Al. Andreev

ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de centru.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Bulgaria, România, Ucraina. (1)
HABITATUL. Lizierele și pădurile la începutul primăverii.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul locurilor de trai la începutul primăverii.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie insuficient studiată,
probabil dezvoltă două generații pe
parcursul anului. Femela sapă vizuina în pământ (2), colectează polen
și depune ouăle pe bilele din polen și

nectar, depozitându-le în adăpostul
pregătit. Adulții din prima generație
se întâlnesc în aprilie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reducerea pășunatului până
la nivelul admisibil.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the central zone.
Abroad it is spread in Bulgaria, Romania,
Ukraine. (1)
HABITAT. Forest edges and forests in early spring.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens of the species is small.
LIMITATION FACTORS. Deficiency of habitats in early spring.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Poorly studied species, it probably develops two generations per year, females dig lairs in the ground (2), collect
pollen and lay eggs on the balls of pollen

and nectar, storing them in the ground
neste. Adults of the first generation are
met in April.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; development of ecological network and reduction of grazing to the acceptable level.

Surse de informaţie
1. Fauna Europaea; 2. Осичнюк, 1977.

Al. Andreev

Information sources
1. Fauna Europaea; 2. Осичнюк, 1977.

Al. Andreev

Anoplius samariensis (Pallas, 1771)
VIESPE-PĂIANJEN-DIN-SAMARA
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată pe teritoriul dintre s. Cioburciu şi Răscăieți (Ştefan-Vodă). Peste hotarele ţării se întâlneşte în regiunea mediteraneeană (din Spania și Portugalia până în
România), Africa de Nord, Asia Mică, inclusiv în Orientul Apropiat,
Peninsula Sinai, Peninsula Arabică,
Iran și Irac, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina, Belarus, în partea
caucaziană și regiunile sudice și centrale din Federația Rusă, Asia Centrală și în Orientul Îndepărtat.
HABITATUL. Biotopii stepici și de luncă uscată.

ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este minimal.
FACTORII LIMITATIVI. Habitatele în
stare admisibilă sunt rare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie insuficient studiată,
dezvoltă o generație pe an. Femela sapă vizuina în sol cu o cameră
la adâncimea de până la 10–11 cm,
caută o tarantulă pe care, imobilizând-o, o transportă în vizuină și depune pe ea ouăle. (1, 2) Larvele hibernează într-un cocon. Adulții sunt
activi în iunie–septembrie, consumând diferite plante, preponderent
din familia Apiacea. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.

STAREA DE PROTECȚIE. Nu este inclusă în Lista speciilor floristice şi faunistice rare.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reducerea pășunatului până
la nivelul admisibil.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported from area between
villages Cioburciu and Rascaieti (Stefan-Voda). Abroad it is found in the
Mediterranean region (from Spain and
Portugal to Romania), North Africa,
Asia Minor, including the Middle East,
the Sinai Peninsula, the Arabian Peninsula, Iran and Iraq, Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Ukraine, Belarus, the Caucasus, southern and central regions of the
Russian Federation, Central Asia and the
Far East.
HABITAT. Steppe and dry meadow biotopes.

QUANTITATIVE ASPECT. Minimal numbers
of the species.
LIMITATION FACTORS. The habitats in acceptable conditions are rare.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Poorly studied species, it develops one generation per year. The female digs a lair in the ground 10–
11 cm in depth with one room, searching
for a tarantula and immobilizing, it carries it to her lair and deposits the eggs in
it. (1, 2) The larva hibernates in a cocoon.
Adults are active from June to September, consuming various plants, mainly of
the Apiacea family. (3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. It is not included in
the List of rare floristic and faunistic species.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; development of ecological networks and reduction of grazing to the acceptable level.

Surse de informaţie
1. Малышев, 1966; 2. Тобиас, 1978; 3. Червона книга України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Малышев, 1966, 2. Тобиас, 1978, 3. Червона книга України. Тваринний світ, 2009.
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Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru
și de sud. (3) Peste hotarele ei este
răspândită aproape în toată Europa,
cu excepţia Spaniei, Marii Britanii,
Germaniei, Scandinaviei și a regiunilor nordice ale Rusiei; a fost semnalată în Asia Mică, părțile nordice
din Irac și Iran, Siberia de Sud şi în
estul SUA. (1, 4)
HABITATUL. Stepele, pajiştile uscate;
lizierele; fâşiile forestiere. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Imposibilitatea
de a schimba locul de trai după fondarea familiei; păşunatul excesiv; co-

situl ierbii; crearea plantaţiilor de
salcâm în locurile de trai.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Se hrăneşte cu nectarul şi
polenul multor specii de plante
din familiile Fabaceae, Lamiaceae,
Borraginaceae etc. (3) Primăvara fe
mela reproducătoare creează un cuib
din muşchi şi iarbă uscată în vizuinile
rozătoarelor (4); construieşte primele
celule din ceară, colectând nectar şi
polen. Ulterior ea depune ponta de
ouă, din care se vor dezvolta femelele
lucrătoare. Acestea (până la 50-100
de indivizi în cuib) formează celule,
în care depozitează hrana adunată,
iar femelele reproducătoare depun
ouăle, ventilând cuibul etc. (2, 4) La
sfârşitul verii–începutul toamnei în

aceste celule apar masculi şi femele
reproducătoare tinere. Hibernează
doar femelele fecundate, care primăvara următoare vor crea familii
noi. Este o specie termofilă, totodată
are nevoie de surse de apă.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reglarea pășunatului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the centre and
south. (3) Abroad it is spread over Europe, except Spain, UK, Germany, Scandinavia and northern Russia; reported
in Asia Minor, northern Iraq and Iran,
South Siberia and the eastern United
States. (1, 4)
HABITAT. Steppes, dry meadows; forest
edges and belts. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. The species is met
in reduced numbers.
LIMITATION FACTORS. Impossibility to
change the place of living after creat-

ing the family; overgrazing; mowing; afforestation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Feeds nectar and pollen of
many species of plants from the families Fabaceae, Lamiaceae, Borraginaceae
etc. (3) In spring the breeding female creates a nest of moss and dry grass in rodent burrows (4); builds the first cell of
wax, collects nectar and pollen. Later it
lays eggs, which will develop into working females. These (up to 50-100 specimens in the nest) build cells, where they
deposit the collected feed, the breeding
females lay the eggs, ventilate the nest
etc. (2, 4) In late summer–early autumn
appear younger males and breeding fe-

males. Only fertilized females hibernate. A thermophilous species, it needs a
source of water.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of the
habitats; ecologic network development
and regulation of grazing.

Surse de informaţie
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Bombus fragrans (Pallas, 1771)
BONDAR-DE-STEPĂ

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Göran Holmström

ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. (3)
Peste hotarele ţării este răspândită în
Slovacia, Ungaria, Turcia, Iranul de
Nord, Ucraina, Transcaucazia, Kazahstan, China de Vest, Mongolia
de Nord, Rusia – stepele și silvostepele. (1, 2, 4)
HABITATUL. Stepele, pajiştile uscate;
lizierele; fâşiile forestiere. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este foarte mic.
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul locurilor de trai stepice în stare admisibilă; imposibilitatea de a schimba locul după fondarea familiei; păşunatul excesiv; crearea salcâmetelor; lip-

sa surselor de apă în apropierea teritoriului pe care trăieşte; probabil și
concurența cu apoidele mai mici.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie polifagă, se hrăneşte
cu nectarul şi polenul multor specii
de plante din familiile Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae etc. (3) Femelele
fecundate iernează în vizuinile rozătoarelor. Primăvara femela reproducătoare creează un cuib din muşchi şi
iarbă uscată în vizuinile rozătoarelor
sau la suprafaţa solului. Ulterior ea
depune ponta de ouă (în fiecare celulă câte un ou), din care se dezvoltă larvele și apoi (prin pupă) femelele lucrătoare. Acestea (până la 50100 de indivizi în cuib) construiesc
celule, în care adună nectarul şi po-

lenul colectate, iar femelele reproducătoare depun ouăle, ventilând cuibul etc. (4) La sfârşitul verii–începutul toamnei apar indivizi reproducători tineri: masculi şi femele. Este o
specie termofilă, totodată are nevoie
de surse de apă.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the south. (3) Outside
the country it is spread in Slovakia, Hungary, Turkey, Northern Iran, Ukraine,
Transcaucasia, Kazakhstan, Western
China, Northern Mongolia, Russia –
steppes and silvosteppes. (1, 2, 4)
HABITAT. Steppes, dry meadows; forest
edges and belts. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens of species is very small.
LIMITATION FACTORS. Deficiency of adequate steppe habitats; impossibility of
changing the place after creating the

family; overgrazing; afforestation; lack of
water sources near the habitat in which it
lives; competition with smaller wild bees
probably.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is polyphagous, feeding of the nectar and pollen of many
species of plants of the families Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae etc. (3) The
fertilized females winter in rodent burrows. In spring the breeding female creates a nest of moss and dry grass in rodent burrows or on soil surface. Later she
lays the eggs (one egg in each individual
cell), which will develop into larvae, and
then into working females. These (up to
50-100 specimens in the nest) build cells

where they put the collected nectar and
pollen, the breeding females lay eggs,
ventilate the nest etc. (4) In late summer–early autumn the young breeding
females and males appear. A thermophilous species, it needs a source of water.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; ecologic network development.

Surse de informaţie
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.
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Bombus muscorum (Fabricius, 1775)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în părțile de centru și de nord. Peste hotarele ei este
răspândită în toată Europa, Asia Mică şi Centrală, Transcaucazia și Caucaz, Kazahstan, Mongolia, Siberia,
China de Nord-Est. (1, 4)
HABITATUL. Luncile și poienile; lizierele cu iarbă înaltă, cu excepţia terenurilor uscate și a celor cu umiditate
excesivă. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este foarte mic.
FACTORII LIMITATIVI. Secetele; imposibilitatea de a schimba locul de trai
după fondarea familiei; păşunatul
excesiv și cositul haotic.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Se hrăneşte cu nectarul şi polenul multor specii de plante din familiile Fabaceae, Scrophulariacae,
Lamiaceae, Asteraceae. (3) Primăvara femela reproducătoare creează un
cuib din muşchi sau iarbă uscată la
suprafața solului, în desișurile de iarbă; construieşte primele celule, colectând nectar şi polen. Ulterior ea
depune ponta de ouă, din care se
dezvoltă femelele lucrătoare. Acestea
(până la 50-100 de indivizi în cuib)
formează celule, în care depozitează
hrana adunată, iar femelele reproducătoare depun ouăle, ventilând cuibul etc. (3, 4) La sfârşitul verii apar
masculi şi femele reproducătoare tinere. Hibernează doar femelele reproducătoare. De obicei, densitatea

cuiburilor (familiilor) este foarte mică. (2) Ouăle se dezvoltă pe parcursul a 4 zile; perioada dezvoltării de la
ou până la apariția adultului durează
20-27 de zile.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
cunoscută în Canada.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reducerea pășunatului, în
special în lunci.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been reported in the central and northern parts. Abroad it is
spread in Europe, Asia Minor and Central Asia, Transcaucasia and Caucasus,
Kazakhstan, Mongolia, Siberia, NorthEast China. (1, 4)
HABITAT. Meadows and glades; forest edges with tall grass, except for dry lands and
those with excessive moisture. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimen in the species is very small.
LIMITATION FACTORS. Droughts; impossibility of changing the living place after
establishing the family; excessive grazing
and chaotic mowing.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Feeds on the nectar and pollen
of many species of plants from the families Fabaceae, Scrophulariacae, Lamiaceae, Asteraceae. (3) In spring the breeding female creates a nest of moss and
dry grass on the soil surface, in thickets
of grass, and builds the first cell, collects
nectar and pollen. Later it lays the eggs
that will develop into working females.
These (up to 50-100 specimens in the
nest) build cells, where they deposit the
collected feed and the breeding females
lay the eggs, ventilate the nest etc. (3,
4) In late summer the young breeding
males and females appear. Only fertilized females hibernate. Usually, the density of nests (families) is very small. (2)

The eggs develop in 4 days; the period of
development from egg to adult takes 20
to 27 days.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Recorded in
Canada.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; ecological network development and
reduction of grazing, especially in meadows.

Surse de informaţie
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.
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Bombus pomorum (Panzer, 1805)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zona de nord.
Peste hotarele ţării este răspândită
aproape în toată Europa (cu excepţia
unor regiuni mai sudice și mai nordice), în Federația Rusă ajungând
până la Uralul de Sud, în părțile de
nord şi de est ale Turciei, în Caucaz și Transcaucazia. (1, 4) Se întâlneşte mai des în zona de silvostepă.
HABITATUL. Luncile, stepele, pajiştile uscate; lizierele; fâşiile forestiere.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul a scăzut considerabil.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea resurselor trofice prin păşunatul şi cositul excesiv.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie antofilă, polifagă, se
hrăneşte cu nectarul şi polenul multor specii de plante din familiile
Borraginaceae, mai puțin din Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae etc. (3)
Primăvara femela reproducătoare
creează un cuib din muşchi şi iarbă
uscată în vizuinile rozătoarelor; construieşte primele celule din ceară,
colectând nectar şi polen. Ulterior
ea depune ponta de ouă, din care se
dezvoltă femelele lucrătoare. Acestea
(câteva zeci de indivizi în cuib) colectează nectar şi polen, formează celule, în care depozitează hrana adunată, iar femelele reproducătoare depun ouăle, ventilând cuibul etc. (2,
4) La sfârşitul verii–începutul toamnei în aceste celule apar indivizi re-

producători tineri: masculi şi femele. Hibernează doar femelele fecundate, care primăvara următoare vor
crea familii noi.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reducerea pășunatului până
la nivelul admisibil.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in the north.
Outside the country it is spread in almost all Europe (except for the southern
and northern regions), the Russian Federation – to the Southern Urals, in the
northern and eastern parts of Turkey,
the Caucasus and Transcaucasia. (1, 4).
More frequent in the steppe.
HABITAT. Meadows, steppes, dry meadows; forest edges and belts.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens has decreased strongly.

LIMITATION FACTORS. Destruction of trophic resources by excessive grazing and
mowing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is anthophyllique,
polyphagous, it feeds the nectar and pollen of many species of plants from families Borraginaceae, less of Lamiaceae,
Fabaceae, Asteraceae etc. (3) In spring the
breeding female creates a nest of moss
and dry grass in rodent burrows, builds
the first cell of wax, collects the nectar
and pollen. Later it lays the eggs that will
develop into working females. These (a
few of specimens in the nest) collect nectar and pollen, build cells, deposit the
feed, the breeding females lay the eggs,

ventilate the nest etc. (2, 4) In late summer–early autumn in these cells appear
young breeding specimens: males and females. Only fertilized females hibernate,
which next spring create new families.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No data.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; development of ecological network and reduction of grazing to the acceptable level.

Surse de informaţie
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Konovalova, 2010;
3. Андреев et al., 1991; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.
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Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Peste
hotarele ţării este răspândită aproape în toată Europa (în Scandinavia
doar în părțile sudice ale Norvegiei
și Suediei), în Africa de Nord. Specia a fost exportată în Noua Zeelandă și Australia, s-a înregistrat în Argentina. (1, 3)
HABITATUL. Luncile, stepele, pajiştile; lizierele; fâşiile forestiere.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este foarte mic.
FACTORII LIMITATIVI. Pășunatul excesiv și fragmentarea resurselor trofice.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie antofilă, polifagă, se
hrăneşte cu nectarul şi polenul multor
specii de plante din familiile Lamiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Borraginaceae, Caryophyllaceae etc. (2) Primă
vara femela reproducătoare creează
un cuib din muşchi şi iarbă uscată în
vizuinile rozătoarelor; construieşte
primele celule din ceară, colectând
nectar şi polen. Ulterior ea depune ponta de ouă, din care se dezvoltă femelele lucrătoare. Acestea (până
la 100 de indivizi în cuib) colectează
nectar şi polen, formează celule, în
care depozitează hrana adunată, iar
femelele reproducătoare depun ouăle, ventilând cuibul etc. (3) La sfârşitul verii–începutul toamnei, în aces-

te celule apar indivizi reproducători
tineri: masculi şi femele. Hibernează
doar femelele fecundate.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Există o informație privind posibilitatea
de reproducere.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reglarea pășunatului.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the south. Outside
the country it is spread in almost all Europe (in Scandinavia only in the southern
parts of Norway and Sweden), in North
Africa. The species was exported to New
Zealand and Australia, it has been recorded in Argentina. (1, 3)
HABITAT. Meadows, steppes, grasslands;
forest edges; belts of forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The species appears
in extremely small numbers.
LIMITATION FACTORS. Overgrazing and
fragmentation of trophic resources.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is anthophilique and
polyphagous, feeding on the nectar and
pollen of many species of plants from the
families Lamiaceae, Asteraceae, Fabaceae,
Borraginaceae, Caryophyllaceae etc. (2)
In spring the breeding female creates a
nest of moss and dry grass in rodent burrows, builds the first cell of wax, collects
nectar and pollen. Later she lays the eggs
that will develop into working females.
These (up to 100 specimens in the nest)
collect nectar and pollen, build cells,
where they deposit the collected feed and
where the breeding female lays the eggs,
ventilate the nest etc. (3) In late summer–
early autumn in these cells appear young

breeding specimens: males and females.
Only fertilized females hibernate.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Information
exists regarding the possibility of reproduction.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; ecological network development
and regulation of grazing.

Surse de informaţie
1. Atlas Hymenoptera; 2. Андреев et al.,
1991; 3. Червона книга України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Андреев et al.,
1991; 3. Червона книга України. Тваринний світ, 2009.
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Bombus zonatus (Smith, 1854)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte doar în zona de sud.
Peste hotarele ţării este răspândită în
regiunea mediteraneeană, Asia Mică,
partea nord-vestică din Iran, în Caucaz și Transcaucazia, regiunile de sud
din Europa de Est. (1, 4)
HABITATUL. Stepele, pajiştile uscate;
lizierele; fâşiile forestiere. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
foarte mic.
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul locurilor de trai stepice în stare admisibilă;
imposibilitatea de a schimba locul
după fondarea familiei; păşunatul
excesiv; crearea salcâmetelor; probabil și concurența cu apoidele mai

mici; lipsa surselor de apă în apropierea teritoriului pe care trăieşte.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Se hrăneşte cu nectarul şi polenul multor specii de plante din familiile Fabaceae, Asteraceae, Dipsacaceae, Borraginaceae etc. (2, 3) Primăvara femela reproducătoare creează un cuib din muşchi şi iarbă uscată la suprafaţa solului (4); construieşte primele celule din ceară, colectând nectar şi polen. Ulterior ea depune în celulă o pontă mică de ouă,
din care se dezvoltă femelele lucrătoare. Acestea formează celule, în care depozitează hrana adunată, iar femelele reproducătoare depun ouăle,
ventilând cuibul etc. (4) La sfârşitul
verii–începutul toamnei apar masculi şi femele reproducătoare tinere.

Hibernează doar femelele fecundate. Este o specie termofilă, totodată
are nevoie de surse de apă.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reducerea pășunatului până
la nivelul admisibil.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present only in the south. The species it is spread in the Mediterranean region, Asia Minor, the north-western part
of Iran, the Caucasus and Transcaucasia,
southern parts of Eastern Europe. (1, 4)
HABITAT. Steppes, dry meadows; forest
edges and belts. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens is very small.
LIMITATION FACTORS. Deficiency of adequate steppe habitats; impossibility to
change a place after establishing the family; overgrazing; creating afforestation;

also, probably, the competition with
smaller wild bees; lack of water sources
near habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Feeds nectar and pollen of many
species of plants from the families Fabaceae, Asteraceae, Dipsacaceae, Borraginaceae
etc. (2, 3) In spring the breeding female
creates a nest of moss and dry grass on the
soil surface (4), builds the first cell of wax,
collects nectar and pollen. Subsequently
it lays in a cell a small clutch of eggs from
which the working females will develop.
These build cells, where they deposit the
collected feed and the breeding females
lay the eggs, ventilate the nest etc. (4) In
late summer–early autumn the younger

males and breeding females appear. Only fertilized females hibernate. A thermophilous species, it needs a source of water.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats; development of ecological networks
and reduction of grazing to the acceptable level.

Surse de informaţie

1. Atlas Hymenoptera; 2. Андреев et al.,
1991; 3. Красная книга Краснодарского
края (животные), 2007; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev

Information sources
1. Atlas Hymenoptera; 2. Андреев et al.,
1991; 3. Красная книга Краснодарского
края (животные), 2007; 4. Червона книга
України. Тваринний світ, 2009.

Al. Andreev
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Megachile rotundata (Fabricius, 1787)
ALBINĂ-MEGACHILĂ
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este o specie rară, cele mai favorabile condiţii climatice de trai fiind în
raioanele sudice. Peste hotarele ţării
este răspândită în Palearctica, America de Nord (2) şi în sud-estul Asiei.
HABITATUL. Biotopii de silvostepă
şi cei deschişi de stepă; lanurile, semincerii de lucernă.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
foarte mic; specia se întâlneşte extrem de rar în habitatele unde se cultivă lucernă pentru semințe.
FACTORII LIMITATIVI. Uscarea bălţilor, în urma căreia dispar stufărişurile; incendierea plantelor uscate de
pe suprafeţele terenurilor neproduc-

tive, în tulpinile cărora se cuibăreşte specia.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Insectele adulte
apar la mijlocul lui iunie şi activează
timp de 2-3 luni. Femelele construiesc cuiburile în cavităţile tulpinilor
de stuf uscat şi ale altor plante, folosind bucăţi oval-alungite de frunze,
preponderent de lucernă. (1) Albinele se hrănesc cu polenul şi nectarul plantelor leguminoase. Datorită
perioadei îndelungate de colectare a
polenului amestecat cu nectar, coincidenţei acesteia cu înflorirea lucernei semincere, specia e considerată
cel mai efectiv polenizator al ei. (2,
3)

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is a rare species, the most favorable
climatic conditions of living being in the
southern districts. Abroad it is spread in
the Palaearctic, North America (2), and
south-eastern Asia.
HABITAT. Biotopes in forest steppe and
open steppe; fields, seed alfalfa plantations.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens is very small in the country;
the species is very rare in the habitats
where alfalfa is cultivated for seed.

LIMITATION FACTORS. The drying of ponds
after which the reeds disappear, the
burning of dry vegetation on the surfaces
of unproductive land, in which the species nests.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. Adult insects appear in
mid-June and are active for 2-3 months.
Females build nests in cavities of dry
reeds and stems of other plants, using
pieces of ovate-oblong leaves, mostly alfalfa. (1) Bees feed on pollen and nectar
of leguminous plants. Due to the long
period of collecting pollen mixed with
nectar, its coincidence with flowering al-

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Are
loc în condiții artificiale pentru a fi
folosită la polenizarea semincerilor
de lucernă.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Introducerea pe lanurile de lucernă seminceră
în timpul iernii a cuiburilor acestei
specii înmulţite în captivitate; evitarea sau reducerea tratamentelor chimice ale lanurilor cu lucernă. (3)
Surse de informaţie
1. Любенск et al., 1974; 2. Клостермейер,
1983; 3. Stratan, Andreev, 2007.

V. Stratan

falfa, the species is considered their most
effective pollinator. (2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Takes place in artificial conditions to be used to
pollinate alfalfa.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Creation of alfalfa seed plantations for the winter nesting
of this species, when in captivity; eradication or reduction of chemical treatments of alfalfa fields. (3)
Information sources
1. Любенск et al., 1974; 2. Клостермейер,
1983; 3. Stratan, Andreev, 2007.

V. Stratan
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Rophites canus (Eversmann, 1852)
ROFITOIDĂ-CENUŞIE

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Andrej Gogala

ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării a fost înregistrată
în regiunea palearctică, cu excepţia
zonelor de nord şi de nord-est.
HABITATUL. Stepele; lizierele uscate;
câmpurile de lucernă; fâşiile forestiere de protecţie.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul a scăzut foarte mult pe parcursul a 20 de
ani.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea resurselor trofice prin păşunatul excesiv; fragmentarea ecosistemelor și
pierderile în cadrul migraţiilor; scăderea suprafeţelor câmpurilor de lucernă.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia preferă construcţia
de celule-cuiburi în locuri deschise; uşor îşi schimbă locul de cuibărire. În decursul unei zile, doar câteva femele reuşesc să construiască
şi să alimenteze până la două celule,
vizitând cca 2,5 mii de flori. În primul cuib femela depune până la 25
de ouă şi reuşeşte să construiască încă 1-2 cuiburi, unde alveolele sunt
de două ori mai puţine. (2) Adulţii
din prima generaţie apar la mijlocul
lunii iunie, iar cei din a doua generaţie – peste o lună și zboară până
la mijlocul lunii august; descendenţii lor iernează în stadiul de pupă. În
republică perioada de zbor și reproducere coincide cu cea de înflorire a

semincerilor de lucernă. La fel, sunt
folosite florile plantelor din familiile Fabacea, Lamiaceae, dar uneori și
din Asteracea. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor; dezvoltarea rețelei ecologice și reglarea pășunatului.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is spread throughout the
country. Outside the country it was recorded in the Palearctic region, except for
the north and north-east areas.
HABITAT. Steppes; dried forest edges; alfalfa fields; protective belts.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
specimens has decreased significantly
over the last 20 years.
LIMITATION FACTORS. Destruction of
trophic resources by overgrazing; fragmentation of ecosystems and losses in
migration; decrease of surfaces of alfalfa fields.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species prefers the construction of cell nests in open places; easily
changes its nesting place. During the day
only a few females succeed to build up
to two cells, visiting up to 2 500 flowers.
In the first nest the female lays up to 25
eggs and manages to build another 1-2
nests, where the alveoli are twice less. (2)
The first generation of adults appears in
mid-June, and the second generation – a
month later and fly until the middle of
August; their descendants winter in pupa stage. In the Republic of Moldova the
flying and reproduction periods coincide
with the flowering of alfalfa seed plantations. Also the plants flowers of families

Fabacea, Lamiaceae, and sometimes Asteracea are used. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
habitats; ecologic network development
and regulation of grazing.

Surse de informaţie
1. Андреев et al., 1991; 2. Бондарчук, Радченко, 1985.

Al. Andreev

Information sources
1. Андреев et al., 1991, 2. Бондарчук, Радченко, 1985.

Al. Andreev
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Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
ALBINĂ-VIOLETĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Europa Centrală și de Sud.
HABITATUL. Biotopii de stepă şi silvostepă.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
mic în ţară și continuă să se reducă.
În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de
specii de plante. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea în
lanţ a habitatului şi a bazei trofice,
mai ales în anii secetoşi. Distrugerea
copacilor bătrâni şi lichidarea cioturilor arborilor în putrefacţie, unde
albina îşi construieşte cuibul.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Cuibul îşi face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacţie. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărţite una de alta
prin pereţi. (2) Aici femelele depun
ouăle şi îşi hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc şi pe stâlpii de
lemn pentru telefoane, construcţiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă – pe pante,
în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile de cultură şi spontane. (3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea de
arii entomologice naturale protejate şi îmbogăţirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is spread throughout the
country. Abroad it is spread in Central
and Southern Europe.
HABITAT. Steppe and forest steppe biotopes.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
species in the country is low and continues to decline. In Italy this species visits
742 plant species, because its numbers
are high. (1)
LIMITATION FACTORS. Reduction of the
habitat and trophic base, especially during dry years. The destruction of old

trees and rotting tree stumps liquidation,
where the bee makes its nest.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Makes its nest in old tree wood in
a state of putrefaction. With strong mandibles, gnaws galleries in the wood up
to 25 cm. The nest is composed of small
honeycombs of four cells each, separated from one another by walls. (2) Here
the females lay eggs and feed their larvae.
The nests can be located also on wooden
telephone poles, old wooden buildings,
clefts of rock, steppe sectors – on slopes,
the steep banks of ravines. The species is
important for the pollination of spontaneous plants and entomophile crops. (3)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. a II-a).
PROTECTION MEASURES. The creation of
entomologically protected areas and
their enrichment with a greater diversity
of species of entomophilous plants.

Surse de informaţie
1. Vicidomini, 2007; 2. Friese, 1901; 3. Stratan, Andreev, 2007.

V. Stratan

Information sources
1. Vicidomini, 2007; 2. Friese, 1901; 3. Stratan, Andreev, 2007.

V. Stratan

Liometopum microcephalum (Panzer, 1798)
FURNICĂ-LIOMETOPUM
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ANIMALE
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Ordinul Hymenoptera
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
a fost semnalată în partea de sud. (1)
Peste hotarele ţării este răspândită în
partea sudică a Europei, din Spania
şi Franţa până în Ural. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esenţe foioase, în special pădurile de
cvercinee din luncile râurilor. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Densitatea populaţiilor în colonie poate fi mare;
specia domină în multe asociaţii de
furnici, dar este foarte rară.
FACTORII LIMITATIVI. Deficitul arborilor potriviţi pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in the south. (1)
Outside the country it is spread in southern Europe from Spain and France to the
Urals. (1, 2)
HABITAT. Old forests with deciduous species, especially oaks forests lowlands. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. The population
density in the colony can be increased;
the species dominates the associations of
ants, but is very rare.
LIMITATION FACTORS. Deficit of trees suitable for nesting and reduced distribution
ability.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Familia ocupă câţiva copaci,
iar femelele lucrătoare vizitează circa
20 de arbori pe o suprafață de până
la 300 m2 (4), colectând mana păduchilor-de-plante şi invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarilor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori şi în ale plopului
etc. (3) Femela-regină depune ouăle
din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de
3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O
singură dată pe an, vara, apar practic
simultan femelele şi masculii aripaţi.
Aceste furnici sunt mai mari decât
indivizii lucrători şi perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie.

Când aripile se întăresc, femelele cu
masculii zboară din cuib şi se copulează. Deoarece partenerii nu sunt
zburători buni, ei încep deplasarea
în aer de pe crengile înalte în direcţia vântului la distanţe mici. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The family occupies a few trees,
working females visit about 20 trees on
an area up to 300 m2 (4), collecting honey-dew produced by the sternorrhyncha,
and small invertebrates. Colonies live
in hollows of old oaks, in their trunks,
and sometimes in the poplar etc. (3) The
queen ants lay their eggs from May to autumn; larvae hatch after 3 weeks. After
that the appearing working ants are sterile. Only once a year, in summer, there
appear basically simultaneously the
winged females and males. These ants are
larger than the working specimens and
the period of preparation for flight is often delayed. When the wings harden, the

females and males fly and couple. They
are not good flyers and begin flight on
high branches following a wind at a short
distances. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of habitats with hollow and secular trees, especially in old forests.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. http:/www.faunaeur.org/; 3. Лиховидов,
1979; 4. Макаревич, 2003.

Al. Andreev

Information sources
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. http:/www.faunaeur.org/; 3. Лиховидов,
1979; 4. Макаревич, 2003.

Al. Andreev
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Aglia tau (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-AGLIA
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei este răspândită în
zona pădurilor cu esenţe foioase şi în
silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia (până la fl. Amur), de asemenea există şi populații izolate (munţii Iranului de Nord şi munţii Apenini). (2)
HABITATUL. Pădurile cu esențe foioase și amestecate; stejăretele de luncă; în special pădurile de fag. Adulții
zboară la liziera pădurilor, prin poieni. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
rar şi izolat.

FACTORII LIMITATIVI. Nu au fost determinaţi, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele
mai favorabile habitate în republică sunt sau rare (păduri de fag), sau
transformate (întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate, cu sectoare rărite), sau practic
distruse (dumbrăvi de luncă).
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Adulţii zboară în perioada aprilie–mai. Larvele apar în iunie–iulie; la început trăiesc în grup,
după care duc un mod de viaţă solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de
fag, stejar, tei, salcie și de porumbar.
Hibernează în stadiul de pupă. (1)

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova meets throughout the country. Abroad
it is spread in the areas of deciduous forests and forest steppe of Northern Eurasia, Siberia (to Amur river); there are also
isolated populations (North Iran mountains and the Apennines). (2)
HABITAT. Deciduous and mixed forests; meadow oak groves; beech forests.
Adults fly at forest edges, in clearings. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Rare and isolated.
LIMITATION FACTORS. Not determined, but
it is known that females are not active,
which reduces the possibility of spread-

ing. The most favorable habitats in the
country are either rare (beech forests), or
transformed (interruption of forest succession to the stage of maturity, with
thinned areas), or virtually destroyed
(meadow groves).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species produces one generation per year. The adults fly in April–
May. The larvae appear in June–July, and
start living in group after leading a solitary life. Larvae feed on leaves of beech,
oak, linden, willow and blackthorn. Hibernates in the pupa stage. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. There are
cases of reproduction in the laboratory.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Sunt
cunoscute cazuri de reproducere în
laborator.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014.

L. Calestru

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of characteristic biotopes.
Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014.

L. Calestru

Saturnia (Eudia) pavonia (Linnaeus, 1758)
OCHI-DE-PĂUN-MIC (MOLIE-ÎMPĂRAT)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de nord şi
de centru. Peste hotarele ţării este
răspândită în toată Europa şi în Siberia.
HABITATUL. Zona pădurilor de foioase; poienile şi lizierele încălzite
de soare din pădurile de foioase şi
amestecate; povârnișurile însorite cu
desișuri de arbuști. (1, 2)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
foarte rar.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt determinaţi.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură ge-

nerație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie–iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai–august,
în special pe porumbel (Prunus spinosa), dar și pe alte specii de arbuști
și arbori – Rubus sp., Quercus sp., Betula sp. etc., hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de
pupă. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
cunosc cazuri de reproducere în laborator.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici; interzicerea colecţionării fluturilor; reducerea tratamentelor cu

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in northern and central
areas. Outside the country it is spread
throughout Europe and Siberia.
HABITAT. The species is spread in the deciduous forests; found in clearings and
sun warmed edge of mixed and deciduous forests; on sunny slopes with thickets
of shrubs. (1, 2)
QUANTITATIVE ASPECT. Very rare.
LIMITATION FACTORS. Not determined.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species reproduces one generation per year. Adults fly from April to

June. The larvae develop during the period of May to August especially on blackthorn (Prunus spinosa) and other species
of shrubs and trees – Rubus sp., Quercus sp., Betula sp. etc., feeding on their
leaves. Hibernates in the pupa stage. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. There are
known cases of reproduction in the laboratory.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of specific biotopes; prohibition of collecting butterflies; reduction of

substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014.

L. Calestru

treatments with toxic chemicals in forest
ecosystems.
Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014.

L. Calestru
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Saturnia (Eudia) spini (Denis et Schiffermüller, 1775)
SATURNIA-SPINI
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Foto: © Lubomír Hlásek
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în partea de nord.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Europa de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
HABITATUL. Locurile uscate și însorite; poienile și lizierele de pădure;
printre tufişuri în zonele de stepă și
silvostepă; pantele cu desișuri de porumbar.
ASPECTUL CANTITATIV. Nu este cunoscut.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt determinaţi.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Pe parcursul anului se dez-

voltă o singură generaţie. Fluturii
zboară în lunile aprilie–iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop
și măr. Omida se dezvoltă de la sfârşitul lunii mai până la începutul lui
iulie. Hibernează în stadiul de pupă.
Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu
mai mulți ani. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the north. Abroad it
is spread in South-Eastern Europe, Asia
Minor, the Caucasus, Kazakhstan.
HABITAT. Dry and sunny places; forest
clearings; the bush steppe and steppe
zones; slopes with thickets of blackthorn.
QUANTITATIVE ASPECT. Not known.
LIMITATION FACTORS. Not determined.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Develops one generation per
year. Butterflies fly from April to June,
without feeding. The larva is polyphagous, consuming leaves of blackthorn,

hawthorn, elm, alder, willow, poplar and
apple. Caterpillars develop from late May
to early July. Hibernates in pupa stage.
Nymph adapts to dry conditions and can
remain in this state for several years. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of characteristic biotopes.
Information sources
1. Pittaway, 2000–2014.

L. Calestru

Surse de informaţie
1. Pittaway, 2000–2014.

L. Calestru

Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775)
OCHI-DE-PĂUN-MARE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei este răspândită în
partea vestică a Africii de Nord şi de
Vest, în Europa Centrală şi de Sud,
în Orientul Apropiat şi Asia Mică
(regiunea de munte), ajungând până în Iran, Caucaz şi Transcaucazia.
HABITATUL. Lizierele şi poienile; pădurile de foioase rare şi desişurile de
arbuşti; pantele acoperite cu arbuşti;
plantaţiile decorative, uneori – livezile. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
regulat, zburând la sursa de lumină.
FACTORII LIMITATIVI. Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor şi a fâşii-

lor forestiere. Perioada lungă de copulaţie favorizează capturarea fluturilor de către păsări şi mamifere prădătoare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Indivizii adulți zboară în amurg şi noaptea începând cu
luna aprilie şi până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei
mai–august pe diferiți pomi fructiferi (păr, măr, cireș etc.), dar şi pe
frasin (Fraxinus excelsior), porumbel (Prunus spinosa), hrănindu-se
cu frunzele acestora. Ulterior omida construiește un cocon în care se
împupează. Hibernează în stadiul
de pupă. (1, 2, 3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met throughout the country. Abroad it is spread in the western
part of North and Western Africa, Central and Southern Europe, the Middle
East and Asia Minor (mountain region),
reaching Iran, Caucasus and Transcaucasia.
HABITAT. Forest edges and glades; scarce
deciduous forests and thickets of shrubs;
slopes covered with shrubs; decorative
plantings, sometimes – orchards. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Met regularly, fly
ing to the light source.

LIMITATION FACTORS. Chemical processing of forests, orchards and forest belts.
Long period of copulation favors capture of butterflies by predatory birds and
mammals.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It has one generation per year.
Adult individuals fly at dusk and at night
from April to June. The larvae develop
during the period from May to August
on various fruit trees (pear, apple, cherry, etc.), but also on ash (Fraxinus excelsior), blackthorn (Prunus spinosa), feeding
on their leaves. Subsequently caterpillars
build a cocoon in which it pupates. Hibernates in the pupa stage. (1, 2, 3)

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Dmytro Pylypenko

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Saturniidae

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în captivitate.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea colecţionării fluturilor; reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi şi ecosistemele
forestiere.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014; 3. Toderaş et al., 2007.

L. Calestru

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces

in captivity.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
collecting butterflies; reduction of treatments with chemicals in orchards and
forest ecosystems.
Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
2000–2014; 3. Toderas et al., 2007.

L. Calestru
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Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-CAP-DE-MORT
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Foto: © T. Cozari
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriul. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre
nord până la regiunea mediteraneeană, Europa de Sud şi Centrală. Se întâlnește pe Insulele Canare, Azore,
Madeira și Madagascar. (3)
HABITATUL. Lizierele pădurilor; fâșiile forestiere de protecție; agrocenozele (în special culturile de cartof );
locurile uscate și însorite.
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
foarte rară.
FACTORII LIMITATIVI. Tratarea terenurilor agricole cu pesticide; reduce-

rea suprafețelor cu plante spontane
din familia Solanaceae.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă două sau trei
generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlneşte în perioadele mai–iunie şi august–octombrie. (1) Fluturii sunt nocturni.
Consumă sucul arborilor; uneori
pătrund în stupii albinelor, atraşi de
mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor (de
cartof, roșii) și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre nord. Specia a fost
semnalată zburând la sursele de lumină. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Există cazuri de reproducere în laborator.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
biotopilor caracteristici; reducerea
tratamentelor cu substanțe chimice;
interzicerea colecţionării fluturilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was registered throughout
the country. The homeland of the butterfly is considered to be tropical Africa, but
it has spread north to the Mediterranean, Southern and Central Europe. Met in
the Canary Islands, Azores, Madeira and
Madagascar. (3)
HABITAT. Forest edges; forest protection
belts; agrocenosises (especially potato
crops); dry and sunny places.
QUANTITATIVE ASPECT. A very rare species.
LIMITATION FACTORS. Treating farmland
with pesticides; reduction of spontane-

ous plant surfaces of the Solanaceae family.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species has two or three generations per year. Hibernates in pupa
stage. It can be seen during May–June
and August–October. (1) Butterflies are
nocturnal. It consumes the juice of trees,
sometimes attracted by the smell, penetrates the hives of honey bees. Larvae
feed on leaves of Solanaceae (potato, tomato) and other herbaceous plants. Migrates each year from Southern Europe
to the north. The species was reported to
fly toward light sources. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. There are
cases of reproduction in the laboratory.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
specific biotopes; reduction of treatments
with chemicals; prohibition of the collecting of butterflies.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2000; 3. Pittaway,
1997–2014.

L. Calestru

Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2000; 3. Pittaway,
1997–2014.

L. Calestru

Dolbina elegans (A. Bang-Haas, 1912)
PORUMBAC-DOLBINA
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Foto: © Serghei Novitski
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Ordinul Lepidoptera
Familia Sphingidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este răspândită
în Ucraina, estul României, estul și
sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în
Israel, nordul Irakului și în nordul
Iranului. (2)
HABITATUL. Locurile destul de umede şi luminoase, precum şi pădurile
cu arbori de frasin. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunoscuți.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Pe parcursul anului specia
dezvoltă două-trei generaţii. Adulţii zboară din aprilie–mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se
hrănesc, probabil, pe specii de Fraxinus. Este o insectă puţin activă,
adulţii zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopţii, de
obicei destul de aproape de sol. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
biotopilor caracteristici; reducerea
tratamentelor cu substanțe chimice
toxice în ecosistemele forestiere.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova meets throughout the country. Outside the country it is spread in Ukraine,
eastern Romania, eastern and southern
Bulgaria, northern Greece, western and
southern Turkey, northern Syria, Israel,
northern Iraq and northern Iran. (2)
HABITAT. Humid and well lit places, as
well as forests with ash trees. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Small numbers.
LIMITATION FACTORS. Unknown.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. During the year it produces two
to three generations. Adults fly from

April–May to early September. Larvae
feed probably on Fraxinus species. A less
active insect, adults fly only for a short
period after nightfall, usually quite close
to the ground. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
characteristic biotopes; reduction of
treatments with toxic chemicals in forest
ecosystems.

Information sources

1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Pittaway, 1997–2014.

L. Calestru

1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Pittaway, 1997–2014.

L. Calestru

401

Marumba quercus (Denis et Schiffermüller, 1775)
PORUMBACUL-STEJARULUI
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Foto: © Zdenĕk Hanč
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este răspândită în
regiunea mediteraneeană, în Europa Centrală şi de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia; migraţii ale speciei pot fi înregistrate pe o
distanţă lungă de la zona distribuţiei normale.
HABITATUL. Locurile uscate, însorite; pădurile de stejar (în special tinere). (2) În Republica Moldova este
semnalată în gârniţe.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
indivizi izolați.
FACTORII LIMITATIVI. Transformarea
habitatelor tipice, în primul rând

prin crearea plantaţiilor de salcâm în
gârniţe; caracterul sedentar al vieţii
femelelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Zborul adulţilor are loc în
luna iunie. Fluturii nu se hrănesc,
ceea ce reduce posibilităţile de distribuire a populaţiei. Larvele trăiesc
pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură
generaţie pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate – parţial două
generaţii. Hibernează în stadiul de
pupă în sol. Specie nocturnă; a fost
semnalată zburând la sursele de lumină. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în captivitate.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici (pădurile de cvercinee); reducerea tratamentelor cu substanțe
chimice toxice în ecosistemele forestiere.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova meets throughout the country.
Abroad it is spread in the Mediterranean,
in Central and South-Eastern Europe,
Asia Minor, the Caucasus, Transcaucasia; migrations of the species can be recorded at a long distance from the normal distribution area.
HABITAT. Dry, sunny places; oak forests
(especially young). (2) In the country it
is reported in the Hungarian oak trees.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated individuals met.
LIMITATION FACTORS. Typical habitat
transformation, first through the cre-

ation of acacia plantations among the
Hungarian oak trees; sedentary nature of
female life.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adults take flight in June. Butterflies do not feed, which reduces the
possibilities of distribution of the population. The larvae live on oak trees and
eat leaves. It develops one generation per
year, in regions with higher temperatures
– partially two generations. Hibernates in pupal stage in the soil. Nocturnal species; reported flying towards light
sources. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
in captivity.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of specific biotopes (forests of
oaks); reduction of treatments with toxic
chemicals in forest ecosystems.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
1997–2014.

L. Calestru

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Pittaway,
1997–2014.

L. Calestru

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
PORUMBAC-PROSERPIN
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Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Sphingidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în părţile de
nord şi de centru. Peste hotarele ţării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei, în Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și,
parțial, în Asia Centrală, Kazahstan. (1)
HABITATUL. Poienile și lizierele umede; văile cu arbuști; păşunile şi pajiştile; marginea drumurilor etc.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
foarte rar.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Pe parcursul anului specia
dezvoltă o singură generație. Adulţii zboară în perioada mai–iunie.
Fluturii sunt activi în amurg și pe
timp de noapte; se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul
lor puternic, cum ar fi Jasminum și
Echium. Larvele se dezvoltă din iulie
până în august–septembrie pe răchitan, pufuliță etc. Hibernează în stadiul de pupă în sol. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna (1979).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
biotopilor caracteristici.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was registered in the north and
center. Outside the country it is spread
in central, southern and south-eastern
Europe, the Caucasus and Transcaucasia, West Asia and partially Central
Asia, Kazakhstan. (1)
HABITAT. Meadows and wet forest edges; valleys with shrubs; pastures and hayfields; roadsides etc.
QUANTITATIVE ASPECT. Very rare.
LIMITATION FACTORS. Destruction of natural habitats, use of pesticides.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. In the course of the year it develops one generation. Adults take flight in
May–June. Butterflies are active at dusk
and at night, feed on the nectar of flowers attracted by their strong smell, such
as Jasminum and Echium. Larvae develop
from July to August–September on lythrum, willowherbs etc. Hibernates in pupal stage in the soil. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in the Annex II of
the Berne Convention (1979).

PROTECTION MEASURES. Protection of
characteristic biotopes.

1. Pittaway, 1997–2014.

L. Calestru

Information sources
1. Pittaway, 1997–2014.

L. Calestru

403

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
CALIMORFĂ-DOMINULA
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Foto: © 123RF.com: Gabriela Insuratelu
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord
şi de centru. Peste hotarele ţării este
răspândită în toată Europa, Caucaz,
Transcaucazia, Turcia. (1)
HABITATUL. Pădurile de foioase; poienile, lizierele cu arbuști; locurile
umede.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
foarte rar.
FACTORII LIMITATIVI. Defrișarea pădurilor; cositul fânului; utilizarea
pesticidelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni şi

zboară în iunie–iulie (uneori până
în august). Femelele depun ouăle pe
urzici, nu-mă-uita, mure, zmeură,
caprifoi, salcie etc. Larva hibernează
și se transformă în pupă în luna mai.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Sunt
cunoscute cazuri de reproducere în
laborator.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Protejarea
pădurilor umede de foioase; interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului şi a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported in the northern
and central areas. Abroad it is spread
throughout Europe, Caucasus, Transcaucasia, Turkey. (1)
HABITAT. Deciduous forests; clearings,
forest edge with shrubs; wet places.
QUANTITATIVE ASPECT. Very rare.
LIMITATION FACTORS. Deforestation; haymaking; use of pesticides.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species develops one generation
per year. Butterflies are diurnal and fly in
June –July (sometimes up to August). Fe-

males lay eggs on nettles, forget-me-not,
blackberry, raspberry, honeysuckle, willow etc. The larva hibernates and turns into pupa in May.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. There are
cases of reproduction in the laboratory.

Surse de informaţie
1. Дубатолов, 2000–2001.

L. Calestru

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. The protection of
humid deciduous forests; interdiction of
the destruction of undergrowth, haymaking grazing animals in meadows and the
use of pesticides.
Information sources
1. Дубатолов, 2000–2001.

L. Calestru

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
ARCTIIDĂ-HERA
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Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Erebidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriul. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală şi de SudEst, în Asia Mică şi Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria,
Iran, Siberia de Sud. (2)
HABITATUL. Zona pădurilor de foioase; diferiţi biotopi mezofili; lizierele
pădurilor, poienile, desișurile de arbuști. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară,
dar se întâlneşte destul de regulat.
FACTORII LIMITATIVI. Dispariţia biotopilor caracteristici; valorificarea
terenurilor virane din apropierea pă-

durilor; tratamentele chimice şi păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Pe parcursul anului specia
dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie–august, hrănindu-se cu nectar.
Hibernează în stadiul de larvă. În
primăvara următoare (aprilie–mai),
larvele pot fi observate pe caprifoi,
alun, zmeură, mure, urzică şi pe alte
specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulţii zboară atât ziua,
cât şi noaptea. Specia a fost semnalată zburând la sursele de lumină. (1,
2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Directivei Habitate; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea biotopilor caracteristici; interzicerea colecţionării fluturilor; reducerea tratamentelor chimice.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was reported throughout
the country. Abroad it is spread in Central and South-Eastern Europe, Central
Asia Minor, the Caucasus, Transcaucasia, Turkey, Syria, Iran, South Siberia. (2)
HABITAT. The area of deciduous forests;
different mesophilic biotopes; forest edges, meadows, thickets of shrubs. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species, but
it is met quite regularly.
LIMITATION FACTORS. The disappearance
of specific biotopes; the cultivation of
virgin land near forests; chemical treatments and overgrazing.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. During the year one generation
develops. Adults fly the period from July to August, feeding on nectar. Hibernates in larval stage. The following spring
(April–May), the larvae can be seen on
honeysuckle, hazelnut, raspberry, blackberry, nettle and other plant species eating the leaves. Adults fly both day and
night. The species was reported flying toward light sources. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II of
the Habitats Directive; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).

PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific biotopes; interdiction of the collecting of butterflies; reduction of chemical treatments.

Surse de informaţie
1. Munteanu et al., 2011; 2. Toderaş et al.,
2007.

L. Calestru

Information sources
1. Munteanu et al., 2011; 2. Toderas et al.,
2007.

L. Calestru
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Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-TIGRU-MARE
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Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Erebidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în Rezervaţia peisagistică „La Castel” (Edineţ),
în s. Cosăuţi (Soroca), pădurea „Rosoşeni” şi în s. Naslavcea (Ocniţa).
Peste hotarele ţării este răspândită
în Europa Centrală şi de Est, Siberia meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, ţinutul Primorie din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord şi de
Nord-Est, Coreea, Japonia. (1)
HABITATUL. Poienile şi lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.

FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi cositul fânului în poienile şi lizierele
pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârşitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase,
pe arbuşti şi plante erbacee – păpădie, vulturică, pătlagină etc. În acest
stadiu, iernează de două ori şi se împupează în luna mai.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
distrugerii habitatelor specifice naturale şi a colecţionării fluturilor.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was registered in the Landscape Reservation „La Castel” (Edinet), in the village Cosauti (Soroca), forest „Rososeni”,
in the village Naslavcea (Ocnita). Outside the country it is spread in Central
and Eastern Europe, Southern Siberia,
Kazakhstan, Northern Mongolia, the
Amur region, Primorsky Krai of Russia,
Sakhalin Island, in Northern and NorthEast China, Korea, Japan. (1)
HABITAT. Meadows and forest edge near
water basins.

QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing hay in meadows and forest edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Butterflies fly from mid-June to
late July. Caterpillars appear in August,
feeding on the young shoots of deciduous
trees, the shrubs and herbaceous plants
– dandelion, eagle, plantain etc. At this
stage, they winter twice and pupate in
May.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
the collecting of butterflies.

1. Dubatolov, Kishida, 2004.

V. Derjanschi

Information sources
1. Dubatolov, Kishida, 2004.

V. Derjanschi

Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
FLUTURE-CĂPITAN-AL-UNGURAŞULUI(-CU-PENSULĂ)
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Hesperiidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte
din regiunea centrală – s. Cărbuna
(Ialoveni), s. Hagimus (Căuşeni),
or. Tighina, mun. Chişinău. Peste
hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală şi de Sud, în Caucaz, Asia Centrală şi Mică.
HABITATUL. Poienile şi lizierele de pădure.
ASPECTUL CANTITATIV. Specia se întâlneşte local, iar efectivul ei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi
cositul fânului în poienile şi lizierele pădurilor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Omizile se hrănesc pe plante din genurile Marrubium, Stachys
şi Thymus. În acest stadiu insecta hibernează. Formarea coconului şi împuparea are loc în frunzele sucite sau
în sol. Specia dezvoltă două generaţii pe an: de la sfârşitul lunii mai până la sfârşitul lui iunie şi de la a doua
jumătate a lunii iulie până la sfârşitul lui august. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor specifice naturale.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been detected in several locations in the central region in the villages
Carbuna (Ialoveni), Hagimus (Causeni),
Tighina town and the Chisinau municipality. Outside the country it is spread in
Central and South Europe, the Caucasus, Asia Central and Minor.
HABITAT. Meadows and forest edge.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is found
locally and its numbers are small.
LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing hay in meadows and forests edge.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Caterpillars feed on plants of the
genera Marrubium, Stachys and Thymus.
At this stage the insect hibernates. Cocoon and pupa formation takes place in
twisted leaves or soil. Develops two generations per year: from late May to late
June and from the second half of July to
late August. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific natural habitats.

Information sources

1. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi

1. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi
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Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
FLUTURE-CĂPITAN-DE-NALBĂ
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Hesperiidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în preajma
s. Budăi (Taraclia). Peste hotarele
ţării arealul speciei cuprinde sudul
Europei, Africa de Nord şi Asia Mică. (2)
HABITATUL. Locurile deschise, însoţite de arbuşti.
ASPECTUL CANTITATIV. Specia se întâlneşte local, iar efectivul ei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul excesiv şi cositul fânului în staţiile de
înmulţire a fluturilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Fluturii zboară în luSTATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species was reported around village Budai (Taraclia). Abroad the species
area includes southern Europe, North
Africa and Asia Minor. (2)
HABITAT. Open places with shrubs.
QUANTITATIVE ASPECT. The species is found
locally and its numbers are small.
LIMITATION FACTORS. Overgrazing and
haymaking in habitats of butterfly reproduction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops a single generation per year. Butterflies fly from

408

nile mai–iulie. Omizile se hrănesc
pe plante din genul Stachys (S. recta etc.). (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor specifice naturale.
Surse de informaţie
1. Некрутенко, 1985; 2. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

May to July. Caterpillars feed on plants of
the genus Stachys (S. recta etc.). (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific natural habitats.
Information sources
1. Некрутенко, 1985; 2. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-MAHAON (COADA-RÂNDUNICII)
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Papilionidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de
Nord, America de Nord, inclusiv în
unele regiuni tropicale.
HABITATUL. Biotopii deschişi – luncile, sectoarele cu vegetaţie de stepă,
crângurile.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă două (mai la

sud – 3-4) generaţii pe an. În lunile
aprilie–mai din pupele care au iernat iese şi zboară fluturii primei generaţii. Adulţii din a doua generaţie
apar în iulie–august. Femela depune ouăle pe plantele-gazdă ale omizilor – reprezentanţii genurilor Daucus, Prangos, Ferula din familia Umbelliferae. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Au
fost întreprinse încercări de reproducere a speciei în condiţii de captivitate de către amatori, cu rezultate
pozitive. (2)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is spread throughout the
country. Outside the country it is spread
in Europe, Asia, North Africa, North
America, including some tropical regions.
HABITAT. Open biotopes – meadows, sectors of steppe vegetation, groves.
QUANTITATIVE ASPECT. Small numbers of
the species.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of the biotopes favorable for
the reproduction of the species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops two (in the

south – 3-4) generations per year. In
April–May the first generation of butterflies flies out of pupae in which they have
wintered. Adults of the second generation appear in July–August. The female
lays eggs on host plants of the caterpillars – representatives of the genera Daucus, Prangos, Ferula of Family Umbelliferae. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Attempts to
reproduce the species in captivity were
undertaken by volunteers, with positive
results. (2)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.
Surse de informaţie
1. Rákosy, 2013; 2. Maxaoн (Papilio machaon), 2014.

V. Derjanschi

PROTECTION MEASURES. Prohibition of specific natural habitat destruction and of the
collecting of butterflies.
Information sources
1. Rákosy, 2013; 2. Maxaoн (Papilio machaon), 2014.

V. Derjanschi
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Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-APOLON-NEGRU

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Papilionidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de centru şi de nord. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, Asia Centrală şi în Kazahstanul de Est.
HABITATUL. Locurile însorite, poienile uscate, lizierele, dar şi câmpurile
cu vegetaţie ierboasă în floare.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi cositul fânului în poienile şi lizierele
pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Fluturii zboară de la

începutul lunii mai până la jumătatea lui iunie. Omizile se hrănesc pe
diferite specii de brebenei din genul
Corydalis. Hibernează în stadiul de
larve tinere, care nu au părăsit încă
ouăle. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Au
fost întreprinse încercări de reproducere a speciei în condiţii de captivitate de către amatori, cu rezultate
pozitive. (2)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979; Anexa IV
a Directivei Habitate; Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it has been reported in the
central and northern areas. Abroad it is
spread in Europe, Central Asia and Eastern Kazakhstan.
HABITAT. Sunny places, dry meadows,
forest edges and herbaceous vegetation
fields in bloom.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing hay in meadows and forests edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Develops one generation per
year. Butterflies fly from early May un-

til mid-June. Caterpillars feed on various species of the genus Corydalis. Hibernates in young larvae state not having left
the eggs. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Attempts to
reproduce the species in captivity were
undertaken by volunteers, with positive
results. (2)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
of the collecting of butterflies.

Information sources

1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Székely, 2008.

V. Derjanschi

1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Székely, 2008.

V. Derjanschi

Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775)
FLUTURE-POLIXENA (FLUTURE-BIJUTERIE)
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Papilionidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei arealul speciei cuprinde Europa Centrală, de Sud şi
Sud-Est, Caucazul de Vest şi Asia
Mică. Relict din era terţiară.
HABITATUL. Tufărişurile, livezile, terenurile agricole (unde creşte planta-gazdă – cucurbeţica).
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea locurilor de trai; utilizarea produselor
chimice toxice la îngrijirea culturilor
în agrocenoze.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Adulţii apar din pupele care au hibernat la sfârşitul lui
aprilie şi zboară până în iunie. Omizile sunt monofage şi se hrănesc numai pe cucurbeţică Aristolochia clematitis. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Au
fost întreprinse încercări de reproducere a speciei în condiţii de captivitate de către amatori, cu rezultate
pozitive. (2)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979; Anexa IV
a Directivei Habitate; Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova is met throughout the country.
Abroad the species’ area includes Central, South and South-Eastern Europe,
Western Caucasus and Asia Minor. Relict of the tertiary period.
HABITAT. Shrubberies, orchards, agricultural fields (were the host plant Aristolochia clemantis grow).
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
species is small.
LIMITATION FACTORS. Degradation of places to live; use of toxic chemicals in crop
care in agrocoenoses.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. Adults emerge from pupae that have hibernated in late April and
fly until June. Caterpillars are monophagous and feed only on birthwort Aristolochia clematitis. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Attempts to
reproduce the species in captivity were
undertaken by volunteers, with positive
results. (2)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).

PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
of the collecting of butterflies.

Surse de informaţie
1. Rákosy, 2013; 2. Поликсена (Zerynthia
polyxena), 2014.

V. Derjanschi

Information sources
1. Rákosy, 2013; 2. Поликсена (Zerynthia
polyxena), 2014.

V. Derjanschi
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Colias chrysotheme (Esper, 1781)
GĂLBIOARĂ-AURIE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată pe sectoare de
stepă în preajma s. Cosăuţi (Soroca), s. Vadul lui Isac (Cahul), s. Iagorlâc (Dubăsari), s. Bugeac (Comrat),
s. Vrăneşti (Sângerei), s. Slobozia
Mare (Cahul). (3) Peste hotarele ţării arealul speciei cuprinde zonele de
stepă şi silvostepă din Europa Centrală (Austria, Bulgaria, Ungaria,
Cehia, Slovacia, România) până în
Transbaikalia de Est. (2)
HABITATUL. Parcelele cu vegetaţie de
stepă sau terenurile rămase neprelucrate.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor şi a vegetaţiei de stepă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Pe parcursul anului specia
dezvoltă 2-3 generaţii. Fluturii zboară din aprilie până în septembrie,
hrănindu-se cu nectar de flori. Femela depune ouăle câte unul pe partea superioară a frunzelor plantelor-gazdă ale omizilor din genurile
Vicia, Coronilla, Astragalus etc. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea rezervaţiilor mici de stepă.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was reported in steppe areas
around villages Cosauti (Soroca), Vadullui-Isac (Cahul), Iagorlac (Dubasari),
Bugeac (Comrat), Vranesti (Sangerei),
Slobozia Mare (Cahul). (3) The habitat of
the species outside the country includes
the steppe and forest steppe of Central
Europe (Austria, Bulgaria, Hungary,
Czech Republic, Slovakia, Romania) up
to Eastern Transbaikalia. (2)
HABITAT. Steppe vegetation plots or land remaining unprocessed.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
the species are small.

LIMITATION FACTORS. Destruction of habitat and steppe vegetation.

Information sources

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops 2-3 generations per years. Butterflies fly from April
to September, feeding on the nectar of
flowers. The female lays eggs on top of the
leaves of the caterpillar host plants of the
genera Vicia, Coronilla, Astragalus etc. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Red
List of diurnal butterflies in Europe.
PROTECTION MEASURES. The creation of
small steppe reservations.

1. Коршунов, 2002; 2. Львовский, Моргун,
2007; 3. Андреев et al., 2012.

V. Derjanschi

1. Коршунов, 2002; 2. Львовский, Моргун,
2007; 3. Андреев et al., 2012.

V. Derjanschi

Leptidea morsei (Fenton, 1882)
ALBILIŢĂ-MICĂ
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Pieridae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în părţile de centru şi de nord. Peste hotarele ei este răspândită în Europa de Est, zona
temperată a Asiei, pe insula Sahalin
şi în Japonia. (2)
HABITATUL. Poienile umede şi drumurile umbrite de pădure.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Biologia speciei este insuficient studiată. Se cunoaşte că în regiunile meridionale ea dezvoltă două
STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been reported in central
and northern parts. Abroad it is spread in
Eastern Europe, temperate Asia, Sakhalin Island and Japan. (2)
HABITAT. Humid meadows and shady forest roads.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of the
species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of forest biotopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species biology is less studied. It is known that in the southern regions it develops two generations per year

generaţii pe an şi perioada de zbor
a fluturilor corespunde lunilor aprilie–iunie şi iulie–august. Omizile se hrănesc pe plante din genurile
Lathyrus şi Vicia. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.
Surse de informaţie
1. Székely, 2008; 2. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

and butterflies fly during the months
from April to June and from July to August. Caterpillars feed on plants of the
genus Lathyrus and Vicia. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Red
List of diurnal butterflies in Europe.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
of the collecting of butterflies.
Information sources
1. Székely, 2008; 2. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi
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Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-PESTRIŢ-DE-PĂDURE

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Riodinidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru şi
de nord. Peste hotarele ţării arealul
speciei cuprinde Europa Centrală şi
de Sud, Asia Mică.
HABITATUL. Poienile şi lizierele pădurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. În general
efectivul speciei este mic, dar local
(în populaţii izolate) fluturii sunt
frecvenţi.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi cositul fânului în poienile şi lizierele
pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Pe parcursul anului specia
STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the central and
northern areas. Abroad the species area
includes Central and Southern Europe,
Asia Minor.
HABITAT. Meadows and forest edges.
QUANTITATIVE ASPECT. In general the
numbers of the species are small, but locally (in isolated populations) butterflies
are frequent.
LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing hay in meadows and forests edge.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It develops two generations per
year. Flying butterflies were recorded
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dezvoltă două generaţii. Zborul fluturilor a fost înregistrat din aprilie
până în septembrie. Femela depune ouăle pe partea inferioară a plantelor-gazdă ale omizilor din genurile Primula şi Lysimachia. Hibernează
în stadiul de larvă sub resturi vegetale la suprafaţa solului. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor specifice forestiere.
Surse de informaţie
1. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

from April to September. The female lays
eggs on the underside of the caterpillar
host plants of the genus Primula and Lysimachia. Hibernates in larval stage under
plant debris on the soil surface. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Preservation of
specific forest habitats.
Information sources
1. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
ALBĂSTRIŢA-MĂCRIŞULUI

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele centrală şi
de nord. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, Caucaz, Siberia,
Orientul Îndepărtat.
HABITATUL. Luncile cu vegetaţie abundentă; păşunile cu vegetaţie florigenă
bogată şi suficient de umedă. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie cu potenţial de a deveni un fluture obişnuit sau frecvent întâlnit.
FACTORII LIMITATIVI. Urbanizarea; arderea ierburilor uscate; păşunatul
excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură

generaţie pe an. Mezohigrofilă, cu
dimorfism sexual bine pronunţat.
Hibernează ouăle cu embrionii formaţi, uneori larvele neonate şi eclozate, care rămân în corion. Primăvara larvele eclozate se hrănesc pe măcriş şi la completa dezvoltare se împupează. Zborul adulţilor are loc
din iulie până în septembrie. Planta preferată a speciei este cimbrulde-câmp, de la care consumă nectarul. Pentru nutriţia larvelor femela depune ouăle pe părţile uscate ale
plantelor-gazdă: măcrişul-de-luncă
sau cel mărunt, piciorul-caprei, odoleanul, pătrunjelul-sălbatic.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a IUCN – categoria
LC pentru Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
impactului antropogen: reglarea păşunatului şi a cositului pentru furaj
în biotopii cu densitate semnificativă a speciei; interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a colecţionării fluturilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the central and northern
areas. Abroad it is spread in Europe, the
Caucasus, Siberia, the Far East.
HABITAT. Meadows with abundant vegetation; grasslands with rich florigenous
vegetation and sufficient moisture. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. A species with potential to become a common or frequent
butterfly.
LIMITATION FACTORS. Urbanization; burning dry grass; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one gener-

ation per year, meso-hygrophilous with
well pronounced sexual dimorphism.
Eggs hibernate with embryos formed,
sometimes neonate and hatched larvae,
but remain in the horion. In spring the
hatched larvae feed on sorrel and at complete development they pupate. Adults
start flying from July to September. Preferred plant species is thyme, from which
it consumes nectar. For larval feeding the
female lays eggs on the dry parts of host
plants: field sorrel or sheep sorrel, ground
elder, valerian, burnet saxifrage.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information is known about the reproduction
in captivity.

PROTECTION STATUS. Included in the
IUCN Red List – LC category for Europe.
PROTECTION MEASURES. Reduction of anthropogenic impact: the regulation of
grazing and mowing in biotopes with significant density of the species; interdiction of the burning of dried vegetation
and the collecting butterflies.

Surse de informaţie
1. Cozari, 2008.

A. Timuş

Information sources
1. Cozari, 2008.

A. Timus
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Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
ALBĂSTRIŢA-CIMBRIŞORULUI
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de centru.
Peste hotarele ţării este semnalată în
toată Europa. (2)
HABITATUL. Luncile însorite şi uscate, cu structură vegetală ierboasă şi
fără impurităţi; solul calcaros şi nisipos.
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
rară.
FACTORII LIMITATIVI. Urbanizarea; arderea ierburilor uscate; păşunatul
excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Fluturii preferă necta-

rul de cimbrişor-de-câmp, iarba-şarpelui, busuioc-floare-mare, amăreală, stejărel, sparcetă, măzăriche,
măzăroi-sălbatic. Femela depune
ouăle solitar, pe mugurii florali ai
plantelor-gazdă: lămâioară, cimbrişor-de-câmp, cimbru-foios, maghiran şi sovârf. Dezvoltarea larvei parcurge 2 etape evidente: fitofagă şi zoofagă (în simbioză cu furnicile); în
total durează cca 9 luni. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
imposibilă, fiind necesar de aplicat
tehnologiile conform entomologiei
tehnice, care sunt complicate şi costisitoare.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a IUCN – categoria
EN, criteriul A2bc pentru Europa;

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met in the center. Outside
the country it is reported throughout Europe. (2)
HABITAT. Sunny and dry meadows with
grass vegetation structure and without
impurities; limestone and sandy soil.
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species.
LIMITATION FACTORS. Urbanization; burning of dry grass; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. Butterflies prefer nectar
of breckland thyme, viper’s bugloss, basil, milkwort, germander speedwell, es-

parcet, vetch, bush vetch. The female lays
eggs solitarily, on buds of host plants:
common thyme, field thyme, marjoram
and oregano. Larval development goes
through two stages: phytophagous and
zoophagous (in symbiosis with ants); in
total it takes about nine months. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is impossible because it is necessary to apply technologies for technical entomology, which
are complicated and expensive.
PROTECTION STATUS. Included in: the
IUCN Red List – category EN criterion
A2bc for Europe; the Annexes II and IV
of Habitats Directive; the Annex II of the
Berne Convention, 1979; The Red Book
of Ukraine.

Anexele II şi IV ale Directivei Habitate, Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Ucrainei.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
impactului antropogen; reglarea păşunatului şi a cositului furajelor în
biotopii cu densitate semnificativă;
interzicerea arderii vegetaţiei uscate
şi a colecţionării fluturilor.
Surse de informaţie
1. Cozari, 2008; 2. Ionescu, 1962.

A. Timuş

PROTECTION MEASURES. Reduction of anthropogenic impact; regulation of grazing and mowing in biotopes with significant density; inerdiction of the burning
of dried vegetation and of the collecting
on of butterflies.
Information sources
1. Cozari, 2008; 2. Ionescu, 1962.

A. Timus

Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
ALBĂSTRIŢĂ-ARGINTIE (ALBĂSTRIŢA-LEGUMINOASELOR)

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Europa, Siberia de Sud, Mongolia;
a fost semnalată din Altai până în Japonia.
HABITATUL. Preferă câmpiile şi luncile cu diversitate florigenă, fiind dependentă de biotopii locali şi suficient de umezi.
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
rară.
FACTORII LIMITATIVI. Urbanizarea; arderea ierburilor uscate; păşunatul
excesiv.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă 1-2 generaţii pe an. Hibernează ouăle, iar uneori şi larvele. Adulţii zboară în lunile mai–iunie (generaţia 1) şi în iulie–septembrie (generaţia a 2-a).
Ponta este depusă pe frunzele plantelor-gazdă: măzăriche, unghia-găii, lucernă, sulfină comună, trifoi,
trifoi-corniculat, sparcetă. Larvele
se dezvoltă în simbioză cu unele specii de furnici: Lasius niger, L. alienus, Myrmica sabuleti, M. scabrinodis, Camponotus vagus. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Este
imposibilă, fiind necesară aplicarea
tehnologiilor conform entomologiei
tehnice, care sunt complicate şi costisitoare.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a IUCN – categoria
LC pentru Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Reducerea
impactului antropogen; reglarea păşunatului şi a cositului furajelor în
biotopii cu densitate semnificativă a
speciei; interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a colecţionării fluturilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met throughout the country. Abroad it is spread in Europe, South
Siberia, Mongolia; was reported from Altai to Japan.
HABITAT. It prefers the plains and meadows with florigenic diversity, being dependent on the local biotopes with sufficient moisture.
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species.
LIMITATION FACTORS. Urbanization; burning of dry grass; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops 1-2 generations per year, the eggs are hibernat-

ing, so do sometimes the larvae. Adults
fly in May–June (generation 1) and July–September (2nd generation). Eggs are
deposited on the leaves of host plants:
vetch, wild licorice, alfalfa, common
sulfine, clover, esparcet. Larvae develop
in symbiosis with certain ant species: Lasius niger, L. alienus, Myrmica sabuleti,
M. scabrinodis, Camponotus vagus. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It is impossible, requiring application of technologies according to technical entomology,
which are complicated and expensive.
PROTECTION STATUS. Included in the
IUCN Red List – LC category for Europe.

PROTECTION MEASURES. Reduction of anthropogenic impact; regulation of grazing and mowing in biotopes with significant density of the species; ban on burning the dried vegetation and collecting of
butterflies.

Surse de informaţie
1. Timuş, Derjanschi, 2011.

A. Timuş

Information sources
1. Timus, Derjanschi, 2011.

A. Timus
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Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermüller, 1775)
ALBĂSTRIŢĂ-DAFNIS (FLUTURE-MELEAGR)

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de nord
(Soroca), de centru şi de sud (Vulcăneşti). Peste hotarele ţării este semnalată în toată Europa până la est de
Marea Neagră, inclusiv în Iran.
HABITATUL. Luncile însorite şi uscate, cu o cantitate mare de vegetaţie
florigenă de pe pantele calcaroase;
păşunile bogate şi cu solul ce conţine calcar.
ASPECTUL CANTITATIV. În timpul împerecherii fluturii formează o imagine falsă despre densitatea mare, dar
în general sunt solitari şi rari.

FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi cositul furajelor în afara limitelor admise.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an, este nemigratoare. Hibernează ouăle sau larvele. Adulţii
zboară din iunie până în august şi se
hrănesc suplimentar pe plantele nectarogene. Femela depune ouăle pe
frunzele plantelor-gazdă: lintea-neagră, unghia-găii, sparcetă, cimbru,
cununiţă, ghizdei. Larvele consumă
frunzele o perioadă mai îndelungată
– până la 4 luni; unele convieţuiesc
în simbioză cu câteva specii de furnici: furnica-de-grădină-migratoare, furnica-mare-de-luncă şi furnica-neagră-de-flori. (1)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the northern (Soroca), central and southern (Vulcanesti)
areas. Outside the country it is reported
across Europe and to the east of the Black
Sea, including Iran.
HABITAT. Sunny and dry meadows, with a
large amount of florigenic vegetation on
the limestone slopes; rich pastures and
soil containing limestone.
QUANTITATIVE ASPECT. During mating
butterflies form a false image of high
density, but are generally solitary and rare.

LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing beyond the limits permitted.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year, it is nonmigratory, eggs
or larvae hibernate. Adults fly from
June to August and feed on nectarogenous plants. The female lays eggs on the
leaves of host plants: black lentils, liquorice milkvetch, esparcet, thyme, bridalwreath, birdsfoot trefoil. The larvae consume leaves a longer period – up to four
months, some live together in symbiosis
with several species of ants. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN – categoria LC pentru Europa; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea păşunatului excesiv şi a cositului
în biotopii cu densitate mare a speciei; restrângerea zonelor de odihnă
neautorizată; interzicerea colecţionării fluturilor.
Surse de informaţie
1. Vereşceaghin, 2001(1).

A. Timuş

PROTECTION STATUS. Protected by law, included in: the IUCN Red List – LC category for Europe; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
grazing and mowing in biotopes with a
high density of the species; restriction of
unauthorized rest areas; prohibition of
the collecting of butterflies.
Information sources
1. Veresceaghin, 2001(1).

A. Timus

Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851)
LICANIDĂ-NOGEL (ALBĂSTRIŢĂ-TOMARES)
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru şi
de nord. Peste hotarele ţării este răspândită în România, Ucraina, Rusia, Asia Mică, Orientul Apropiat.
HABITATUL. Specie monofagă (dependentă de planta-gazdă), habitează în stepă pe povârnişurile ravenelor şi ale altor pante.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare rare şi solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Urbanizarea;
arderea ierburilor uscate; păşunatul
excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură ge-

neraţie pe an. Mirmecofilă. Adulţii
zboară în prima decadă a lunii mai
până în prima decadă a lui iunie. Femela depune ponta (1-4 ouă) în inflorescenţele în formare ale diferitor
plante din genul Astragalus, fiind dependentă de A. ponticus Pall., pe care se dezvoltă larvele în decurs de 2835 de zile. Acest proces are loc în inflorescenţe, apoi în fructele în formare, astfel hrănindu-se în exclusivitate cu organele generative. Larvele se împupează în sol, dar mai probabil în galeriile din furnicar, rămânând în aceste locuri pentru hibernare. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN – categoria VU pentru Europa şi RE; Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Diminuarea impactului antropogen: reducerea păşunatului şi a cositului în biotopii cu densitate semnificativă a
speciei; interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a colecţionării fluturilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread in the central and northern areas. Abroad it is spread in Romania, Ukraine, Russia, Asia Minor, Middle East.
HABITAT. Univorous species (dependent
on host plant), inhabits the steppe on
slopes of ravines and other slopes.
QUANTITATIVE ASPECT. Rare and solitary
specimens can be met.
LIMITATION FACTORS. Urbanization; burning of dry grass; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one gene-

ration per year, myrmecophile. Adults
fly in the first decade of May until the
first decade of June. Females lay eggs
(1-4 eggs) on flowers in development, of
the genus Astragalus, being dependent on
the A. ponticus Pall., on which the larvae
develop within 28-35 days. This process
occurs in inflorescences, then in fruit in
development, so they feed exclusively on
generative organs. The larvae pupate in
the soil, but more likely in anthill galleries, remaining in these places for hibernation. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information is known about reproduction in
captivity.

PROTECTION STATUS. Protected by law, included in: the IUCN Red List – VU category for Europe and RE; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Reduction of anthropogenic impact: reduction of grazing and mowing in biotopes with significant density of the species; interaction of
the burning of dried vegetation and the
collecting butterflies.

Surse de informaţie
1. Vereşceaghin, 2001(2).

A. Timuş

Information sources
1. Veresceaghin, 2001(2).

A. Timus
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Apatura iris (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-CU-IRIZAŢII

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Nymphalidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte preponderent în luncile fl. Nistru şi r. Prut. Arealul speciei este de tip disjunctiv: Europa
Centrală şi de Sud, Asia Mică, apoi
– Transbaikalia, ţinutul Primorie al
Rusiei, China, Coreea şi Japonia.
HABITATUL. Sălcişurile şi plopişurile
din luncile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri de
luncă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură geSTATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found mainly in the floodplains of Nistru and Prut rivers. The species area type is disjunctive: Central and
South Europe, Asia Minor, and then –
Transbaikalia, Primorsky Krai of Russia,
China, Korea and Japan.
HABITAT. Willow and poplar groves in
meadows.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of floodplain forest biotopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one gener-
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neraţie pe an. Fluturii zboară de la
mijlocul lui iunie până la sfârşitul lui
august. Omizile se hrănesc pe diferite specii de salcie (Salix) şi plop (Populus). (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor naturale de sălcişuri
şi plopişuri din luncile râurilor.
Surse de informaţie
1. Некрутенко, 1985.

V. Derjanschi

ation per year. Butterflies fly from midJune to late August. Caterpillars feed on
various species of willow (Salix) and poplar (Populus). (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
natural habitats of willow and poplar
groves in meadows.
Information sources
1. Некрутенко, 1985.

V. Derjanschi

Apatura metis (Freyer, 1829)
FLUTURE-METIS
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Nymphalidae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în luncile fl. Nistru şi r. Prut. Peste hotarele ei arealul speciei cuprinde Europa de SudEst şi Est, partea de sud a Siberiei,
Transbaikalia, ţinutul Primorie al
Rusiei, insula Sahalin, China, Coreea şi Japonia.
HABITATUL. Pădurile de salcie şi plop
din luncile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri de
luncă.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Fluturii zboară din iunie până la sfârşitul lui august, preponderent în coroanele arborilor. La
suprafaţa solului sunt atraşi de resturi organice în stare de descompunere sau se hrănesc cu seva din crăpăturile scoarţei plantelor-gazdă. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă în: Lista Roşie a fluturilor diurni
din Europa; Anexa II a Convenţiei
de la Berna, 1979; Anexa IV a Directivei Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor naturale de sălcişuri
şi plopişuri din luncile râurilor.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in
the floodplains of Nistru and Prut rivers. Abroad the species area includes the
South-East and East of Europe, the south
of Siberia, Transbaikalia, Primorsky Krai
of Russia, Sakhalin Island, China, Korea
and Japan.
HABITAT. Willow and poplar forests in river flood plains.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of floodplain forest biotopes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. Butterflies fly from June to
late August, mainly in tree canopies. At
the surface of the soil they are attracted
by decaying organic debris or feed on the
juice from the cracks of host plants. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the Red
List of diurnal butterflies in Europe; the
Annex II of the Berne Convention, 1979;
the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
natural habitats of willow and poplar
groves in meadows.

Information sources

1. Моргун, 2002.

V. Derjanschi

1. Моргун, 2002.

V. Derjanschi
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Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
FLUTURE-HERO
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Nymphalidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru
şi de nord. Peste hotarele ţării este
răspândită în Europa Centrală şi de
Est, Kazahstanul de Nord, sudul Siberiei, ţinutul Primorie al Rusiei, pe
insula Sahalin şi în Coreea.
HABITATUL. Poienile şi lizierele pădurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi cositul fânului în poienile şi lizierele
pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură geSTATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the central and northern
areas. Outside the country it is spread in
Central and Eastern Europe, North Kazakhstan, southern Siberia, Primorsky
Krai of Russia, Sakhalin Island and Korea.
HABITAT. Meadows and forest edges.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Grazing and mowing hay in meadows and forests edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one gen-

422

neraţie pe an. Zborul fluturilor are
loc în lunile iunie–iulie. Omizile se
hrănesc pe plante graminee spontane din genurile Poa, Calamagrostis,
Melica, Elymus, Hordeum etc. Hibernează în stadiul de larvă. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa; Anexa II a Convenţiei de la
Berna, 1979; Anexa IV a Directivei
Habitate.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor specifice naturale.
Surse de informaţie
1. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

eration per year. Butterflies start flying
in June–July. Caterpillars feed on spontaneous grass plants of the genera Poa,
Calamagrostis, Melica, Elymus, Hordeum
etc. Hibernates in the larval stage. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in: the Red
List of diurnal butterflies in Europe; the
Annex II of the Berne Convention, 1979;
the Annex IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific natural habitats.
Information sources
1. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-MATURNA
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Ordinul Lepidoptera
Familia Nymphalidae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul. (2) Arealul speciei cuprinde zona temperată a Eurasiei: spre nord
ajunge până la silvotundră, spre est
– până în Iakutia şi Transbaikalia.
HABITATUL. Lizierele pădurilor şi parcelele cu arbuşti.
ASPECTUL CANTITATIV. În general
efectivul speciei este mic, dar local
(în populaţii izolate) fluturii sunt
frecvenţi.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul şi
cositul fânului în lizierele pădurilor
şi sectoarele cu arbuşti.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Zborul fluturilor se
observă de la sfârşitul lunii mai până în iulie–august. Omizile se hrănesc pe diferite plante din genurile
Veronica, Ribes, Populus, Salix, Plantago etc. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în: Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor specifice ale speciei.
Surse de informaţie
1. Некрутенко, 1985; 2. Андреев et al.,
2012.

V. Derjanschi

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met throughout the country. (2) The area includes the temperate Eurasian regions: north – to the forest-tundra zone, eastward – to Yakutia
and the Transbaikalia.
HABITAT. Forests edges and shrub plots.
QUANTITATIVE ASPECT. In general the
numbers of the species are small, but locally (in isolated populations) butterflies
are frequent.
LIMITATION FACTORS. Grazing and haymaking in forest edges and shrub areas.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one gener-

ation per year. Flying butterflies are observed from late May to July–August.
Caterpillars feed on various plants of the
genera Veronica, Ribes, Populus, Salix,
Plantago etc. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Red
List of diurnal butterflies in Europe.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific habitats of the species.
Information sources
1. Некрутенко, 1985; 2. Андреев et al.,
2012.

V. Derjanschi
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Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
FLUTURE-MARE-AL-PLOPULUI
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Foto: © 123RF.com: Valeri Kirsanov
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în luncile
fl. Nistru şi r. Prut. (2) Peste hotarele
ţării arealul speciei cuprinde Europa Centrală şi de Sud, sudul Siberiei, Transbaikalia, ţinutul Primorie al
Rusiei, insula Sahalin, China, Mongolia, Coreea şi Japonia.
HABITATUL. Sălcişurile şi plopişurile
din luncile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri de
luncă.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Adulţii zboară în iunie– iulie. Fluturii sunt greu de observat, deoarece se ascund în coronamentul arborilor și rar coboară la nivelul solului. Deseori sunt atrași de
mirosul hoiturilor sau al dejecțiilor
animaliere, de solul umed sau scurgerile din scoarţa arborilor-gazdă,
de unde extrag substanţele necesare
existenței. Omizile se hrănesc pe diferite specii de salcie (Salix) şi plop
(Populus). Hibernează în stadiul de
larvă. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it has been reported in the
floodplains of Nistru and Prut rivers. (2)
Outside the country the species habitat is
in Central and South Europe, southern
Siberia, Transbaikalia, Primorsky Krai of
Russia, Sakhalin Island, China, Mongolia, Korea and Japan.
HABITAT. Willow and poplar groves in the
meadows.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of floodplain forest biotopes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. Adults fly in June–July. Butterflies are difficult to spot because
they hide in the canopy of trees and rarely descend to the ground. They are often
attracted by the smell of carcass, animal
dejections, moist soil or runoff from the
bark of host trees, to extract substances
necessary for survival. Caterpillars feed
on various species of willow (Salix) and
poplar (Populus). Hibernates in larval
stage. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor naturale de sălcişuri
şi plopişuri din luncile râurilor.
Surse de informaţie
1. Niculescu, 1965; 2. Андреев, Держанский, 1999.

V. Derjanschi

PROTECTION MEASURES. Conservation of
natural habitats of willow and poplar
groves in meadows.
Information sources
1. Niculescu, 1965; 2. Андреев, Держанский, 1999.

V. Derjanschi

Neptis sappho (Pallas, 1771)
FLUTURE-PESTRIŢ-SAPPHO
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Familia Nymphalidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru şi
de nord. Peste hotarele ţării este răspândită în zona temperată a Eurasiei, inclusiv în partea de sud a Siberiei, China, Coreea, Japonia. (1)
HABITATUL. Poienile şi lizierele umede ale pădurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Pe parcursul anului dezvoltă două generaţii. Zborul fluturilor
a fost înregistrat din aprilie până în

septembrie. Omizile se hrănesc pe
plante din familia Leguminosae, mai
ales din genurile Lathyrus, Vicia şi
Caragana. Hibernează în stadiul de
larvă. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the central and northern
parts. Abroad it is spread in the temperate
zone of Eurasia, including in the south of Siberia, China, Korea, Japan. (1)
HABITAT. Meadows and humid forest edges.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of forest biotopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. During a year it develops two generations. Flying butterflies were recorded from April to September. Caterpillars

feed on plants of the Family Leguminosae, especially of the genera Lathyrus, Vicia and Caragana. Hibernate in the larval stage. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Red
List of diurnal butterflies in Europe.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
of the collecting of butterflies.

Surse de informaţie
1. Коршунов, 2002; 2. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi

Information sources
1. Коршунов, 2002; 2. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi
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Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
FLUTURE-MULTICOLOR-ROŞCAT (VULPE-RARĂ)
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Foto: © 123RF.com: Sergejs Agafonovs
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru
şi de nord, dar prin pădurile de luncă ale Nistrului şi Prutului poate pătrunde până la sudul ţării. Arealul
speciei cuprinde zona temperată a
Eurasiei – din Europa Centrală şi de
Sud până în insula Sahalin şi Japonia. (1)
HABITATUL. Poienile şi lizierele umede ale pădurilor, mai ales ale celor de
luncă.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea şi
distrugerea biotopilor forestieri.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generaţie pe an. Fluturii zboară din luna martie până la jumătatea lui mai
(generaţia hibernantă), iar din iunie până în septembrie–octombrie
– adulţii generaţiei noi. Omizile se
hrănesc cu frunzele plantelor din genurile Salix, Populus şi Alnus. Adulţii
consumă seva din crăpăturile scoarţei arborilor-gazdă şi sucurile rezultate din fermentarea fructelor. Hibernează în stadiul de adult. Insectele mature pot să migreze la distanţe mari. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the centre and
the north, in the floodplain forests of the
Nistru and Prut, it can penetrate to the
south. The area of the species includes the
temperate zone of Eurasia – from Central
and South Europe to the Island of Sakhalin and Japan. (1)
HABITAT. Meadows and moist forest edges, especially those in the floodplains.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Degradation and
destruction of forest biotopes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species develops one generation
per year. Butterflies fly from March to
mid-May (hibernating generation) and
from June to September–October – new
generation adults. Caterpillars feed on
the leaves of plants of the genus Salix,
Populus and Alnus. Adults consume sap
in bark crevices of the hosting tree and
from fermentation of fruit juices. Hibernates at the adult stage. Mature insects
can migrate long distances. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Red
List of diurnal butterflies in Europe.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a fluturilor diurni din
Europa.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea distrugerii habitatelor specifice
naturale şi a colecţionării fluturilor.
Surse de informaţie
1. Коршунов, 2002; 2. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi

PROTECTION MEASURES. Prohibition of
specific natural habitat destruction and
of the collecting of butterflies.
Information sources
1. Коршунов, 2002; 2. Rákosy, 2013.

V. Derjanschi

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1761)
CALOSOMĂ-MIROSITOARE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de foioase din zonele de centru și de nord.
Peste hotarele ţării a fost semnalată în toată Europa, Africa de NordVest, Caucaz, în regiunile muntoase
din Asia Centrală, în ținutul Altai.
HABITATUL. Pădurile de foioase (îndeosebi cele de stejar), precum şi
perdelele forestiere de protecţie, parcurile şi livezile. În munți se ridică
până la înălțimea de 1 500–2 000 m.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Defrişarea şi
tratamentul cu pesticide al pădurilor. (1)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură
generație pe an. Iernează în stadiul
de adult în sol şi litieră. Adulţii hibernanţi revin din latenţă la sfârşitul primăverii. Împerecherea şi depunerea ouălor au loc la sfârşitul lunii mai–începutul lui iunie. Dezvoltarea postembrionară durează 2,5-3
luni. Noua generaţie de adulţi apare
la sfârşitul verii–începutul toamnei şi
supravieţuieşte în general un an, în
unele cazuri doi sau trei. Este un prădător foarte activ, consumând larvele multor fluturi nocturni, inclusiv
omida-păroasă-a-stejarului. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea colecţionării gândacilor; reducerea tratamentului cu substanțe chimice toxice în păduri și în fâșiile forestiere în perioada de reproducere
a speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in deciduous forests
in the center and northern part. Abroad
it has been reported throughout Europe,
in North-West Africa, the Caucasus, the
mountainous regions of Central Asia, the
Altai province.
HABITAT. Hardwood (especially the oak
forests) and windbreaks, parks and orchards. The mountain altitude of 1 500–
2 000 m.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Deforestation and
forest pesticide treatment. (1)

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species develops one generation
per year. Winters in adulthood in soil and
litter. Adults hibernate, they return from
dormancy in late spring. Pairing and oviposition occurs in late May and early June.
Postembryonal development takes 2,53 months. The new generation of adults
comes in late summer – early autumn and
generally survives for a year, sometimes
two or three. A very active predator, consuming many nocturnal moth larvae, including the Gypsy Moth. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
the collecting of beetles; reduction of
treatment with toxic chemicals in forests
and forest belts during reproduction of
the species.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Marcel Kudláček

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Carabidae

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002.

E. Baban

Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002.

E. Baban
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Carabus bessarabicus (Fischer von Waldheim, 1823)
CARABIDĂ-BESARABICĂ
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Foto: © Evgheni Komarov
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în s. Hârbovăț
(Anenii Noi). Arealul speciei se extinde în zona de stepă a Ucrainei
(mai frecvent în partea răsăriteană),
în Kazahstan, Caucazul de Nord,
Crimeea.
HABITATUL. Suprafețele nevalorificate din teritoriile stepicole. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În decursul secolului trecut, specia a fost întâlnită
o singură dată (or. Tighina, 1937).
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea stepelor virgine; pășunatul excesiv și
utilizarea nereglementată a pesticidelor.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Este un prădător polifag,
consumând diferite nevertebrate
edafice. În decursul anului, există
două perioade de activitate ale adultului: prima – în aprilie–mai; a doua
– în septembrie. Ciclul de dezvoltare durează un an. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici (a suprafețelor stepicole virgine); interzicerea colecţionării gândacilor; reducerea tratamentelor cu

substanțe chimice toxice în teritoriile stepicole.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported in Harbovat village
(Anenii Noi). The area of the species extends in the steppe zone of Ukraine (most
commonly in the eastern part), in Kazakhstan, the North Caucasus, Crimea.
HABITAT. Unused areas of the steppe-like
territories. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. During the last
century, the species was found only once
(Bender city, 1937).
LIMITATION FACTORS. The destruction of
virgin steppes; overgrazing and unregulated use of pesticides.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A polyphagous predator, consuming different edaphic invertebrates.
During the year, there are two periods of
adult activity. First – in April–May, second – in September. The development
cycle lasts one year. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the Annex II of the Berne Convention, 1979.
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of specific biotopes (steppelike virgin surfaces); prohibition of collecting beetles; reduction of toxic chemical treatments of steppe-like territories.

Information sources

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban

1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban

Carabus clathratus (Linnaeus, 1761)
CARABIDĂ-CLATRATUS
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de centru și de sud. Arealul speciei cuprinde toată Europa, Asia (zona temperată), ajungând până în Coreea şi Japonia.
HABITATUL. Specie higrofilă. Se întâlneşte în vecinătatea bazinelor acvatice, în locurile mlăștinoase și umbrite, uneori în apă. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. În majoritatea zonelor, efectivul speciei este
foarte redus şi continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Poluarea bazinelor acvatice; cositul și distrugerea
vegetației din zonele de coastă. (1)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură generație pe an. Iernează în stadiul de
adult. Femelele depun ponta primăvara sau la începutul verii, larvele eclozând peste 6-15 zile. Perioada
de dezvoltare (de la ou până la adult)
variază în funcție de temperatură
(larva poate suporta lipsa de hrană
timp îndelungat) şi durează 1,5-4
luni. Atât adulții, cât și larvele sunt
prădători polifagi, consumând diferite nevertebrate (moluște, râme, insecte). (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea colecţionării gândacilor; protejarea biotopilor caracteristici.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been reported in the central and southern areas. The species area
comprises Europe, Asia (temperate zone),
reaching Korea and Japan.
HABITAT. Hygrophile species. Met in adjacent basins, wetlands and shady places,
sometimes in water. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. In most areas, the
numbers of the species are reduced and
continue to decline.
LIMITATION FACTORS. Pollution of water
basins; mowing and destruction of coastal vegetation. (1)

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Species develops one generation
per year. Winters in adulthood. Females
lay eggs in spring or early summer, larvae hatch over 6-15 days. Development
period (from egg to adult) varies depending on temperature (larva can do without fodder for a long time) and lasts 1,54 months. Both adults and larvae are
polyphagous predators, consuming various invertebrates (mollusks, worms, insects). (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).

PROTECTION MEASURES. Interdiction of
the collecting of beetles; protection of
characteristic biotopes.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Toderas et al.,
2007.

E. Baban
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Carabus hungaricus (Fabricius, 1792)
CARABIDĂ-UNGARICĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în Codrii Centrali. Peste hotarele ţării este răspândită în Austria, Bulgaria (partea vestică), România, Rusia (ținuturile
Krasnodar și Stavropol, regiunile Saratov și Volgograd), Serbia, Slovacia,
Ucraina, Ungaria, Crimeea, Caucaz.
HABITATUL. Specie stepicolă. Preferă
suprafețele nevalorificate din teritoriile stepicole. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Din cauza valorificării intensive a stepelor, arealul
speciei se reduce semnificativ.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Adulții și larvele sunt prădători polifagi, consumând larve de
Elateridae și alte nevertebrate. Biologia speciei este insuficient cunoscută. Adulții sunt activi în decursul
perioadei aprilie–octombrie, iar larvele – în iulie. Iernează în stadiul de
imago în sol. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduc numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Reducerea
tratamentelor cu substanțe chimice
toxice în teritoriile stepicole; conservarea și protejarea biotopilor carac-

teristici (a suprafețelor stepicole virgine cu vegetație caracteristică); interzicerea colecţionării gândacilor;
inițierea unui program de conservare a speciei pe teritoriul Republicii
Moldova.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported in Central Codrii.
Abroad it is spread in Austria, Bulgaria
(western part), Romania, Russia (Krasnodar and Stavropol territories, Saratov
and Volgograd regions), Serbia, Slovakia,
Ukraine, Hungary, Crimea, the Caucasus.
HABITAT. A steppe-like species. It prefers
unexploited areas in steppe-like territories. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.

LIMITATION FACTORS. Due to the intensive exploitation of steppes, the species
habitat is reduced dramatically.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adults and larvae are polyphagous predators consuming Elateridae larvae and other invertebrates. The biology of the species is poorly known. Adults
are active during the period from April to
October, and larvae – in July. Winters in
the imago stage in the soil. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. Included in the Annex II of the Berne Convention, 1979.

PROTECTION MEASURES. Reduction of
toxic chemical treatments of steppe-like
territories; conservation and protection
of specific biotopes (steppe-like virgin
surfaces with specific vegetation); prohibition of collecting beetles; initiating a
program of conservation of the species on
the territory of the Republic of Moldova.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban

Carabus intricatus (Linnaeus, 1761)
CARABIDĂ-CONFUZĂ

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru și
de nord. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa continentală, cu
excepția Spaniei, Suediei și a Norvegiei.
HABITATUL. Pădurile de foioase și cele de conifere; mai frecvent pădurile de fag și stejar. Adulții deseori pot
fi găsiți sub scoarța arborilor, uneori
până la 3–4 m de la suprafața solului. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În majoritatea zonelor, efectivul speciei este
foarte redus şi continuă să scadă.

FACTORII LIMITATIVI. Reducerea habitatului şi a bazei trofice prin distrugerea arborilor bătrâni. (2)
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură
generație pe an. Noua generație de
adulți apare la sfârșitul verii–începutul toamnei. Iernează în stadiul
de adult în sol, litieră, sub buturugile putrede etc. Insectele adulte sunt
active din aprilie–mai până toamna.
Ziua se adăpostesc sub scoarța trunchiurilor căzute la pământ, în litieră,
sub buturugi. Adulții și larvele speciei sunt prădători polifagi, consumând diferite nevertebrate (moluște, râme, larve de insecte etc.). (3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the central and
northern areas. Abroad it is spread in
continental Europe, except Spain, Sweden and Norway.
HABITAT. Hardwood, and the coniferous
forests, most common beech and oak forests. Adults can often be found under the
bark of trees, sometimes at 3–4 m above
the ground. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In most areas, the
numbers of the species are reduced and
continue to decline.

LIMITATION FACTORS. Reduction of habitat and trophic base due to the destruction of old trees. (2)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year. The new generation of adults
appears in late summer–early autumn.
Winters at adult stage in soil, litter, under
rotten stumps etc. Adult insects are active
from April–May to autumn. During the
day it shelters under the bark of logs fallen on the ground, in litter, under stumps.
Adults and larvae of the species are polyphagous predators, consuming various
invertebrates (mollusks, worms, insect
larvae, etc.). (3)

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: o2beat

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Carabidae

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulțește numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea pădurilor bătrâne;
interzicerea colecţionării gândacilor; reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006;
3. Toderaş et al., 2007.

E. Baban

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces

only in natural conditions.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation
and protection of old forests; prohibition
of collecting beetles; reduction of toxic
chemical treatments.
Information sources
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006,
3. Toderas et al., 2007.

E. Baban
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Carabus ullrichii (Germar, 1824)
CARABIDA-LUI-ULRIH
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Foto: © Lubomír Hlásek
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în zona Codrilor
Centrali și în unele ecosisteme forestiere din zona de nord a țării. (2)
Peste hotarele ţării este răspândită
în Europa Centrală și de Sud-Est.
A fost semnalată în Austria, Belgia,
Bulgaria, Cehia, Germania, Polonia,
România, Ucraina, fosta Iugoslavie,
Luxemburg.
HABITATUL. Diverse tipuri de păduri
de foioase și de conifere.
ASPECTUL CANTITATIV. În majoritatea zonelor efectivul speciei este
foarte redus şi continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Defrișarea pădurilor și distrugerea biotopilor

acestei specii; colecţionarea în masă
a gândacilor etc.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Atât adulții, cât și larvele
sunt prădători polifagi, consumând
diferite nevertebrate pedobionte.
Specia dezvoltă o singură generație
pe an, fiind activă în decursul perioadei mai–august. Adulții sunt mai
activi în timpul nopții, iar ziua se
adăpostesc sub frunzare, buturugi
etc. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the central Codrii and in some forest ecosystems in the
north of the country. (2) The species is
spread in Central and South-Eastern Europe. Reported in Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Poland, Romania, Ukraine, Yugoslavia,
Luxembourg.
HABITAT. Various types of deciduous and
coniferous forests.
QUANTITATIVE ASPECT. In most areas the
number of the species are reduced and
continue to decline.

LIMITATION FACTORS. Deforestation and
destruction of biotopes of the species;
mass collecting of beetles etc.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Both adults and larvae are polyphagous predators, consuming various
pedobiont invertebrates. The species develops one generation per year, active
from May to August. Adults are most active at night and take refuge in the daytime under leaves, stumps etc. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of specific biotopes.

1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006.

E. Baban

Carabus variolosus (Fabricius, 1787)
CARABIDĂ-VARIO
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Foto: © Lubomír Hlásek
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de centru. (2)
Peste hotarele ei este răspândită în
Europa Centrală și de Sud-Est.
HABITATUL. Diferite tipuri de păduri,
cu preferință cele umede; uneori este observată chiar în mediul acvatic.
Poate fi văzută frecvent și în regiunile muntoase de până la 1 700 m altitudine. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
foarte rară.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor acestei specii; prelucrarea
ecosistemelor forestiere cu preparate
chimice toxice; colecţionarea speciei
de către amatori.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Biologia insectei este insuficient studiată. Se reproduce în locuri
foarte umede. Este un prădător polifag, consumă nevertebrate edafice
și chiar acvatice (crustacee, amfipode). Fiind o specie hidrofilă, populează diverse tipuri de păduri, preferând locurile umbrite și mlăștinoase;
ziua se ascunde sub diferite obiecte.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulțește numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici; reducerea tratamentelor cu
substanțe chimice toxice în masive-

le forestiere; interzicerea colecţionării gândacilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is met in the center. (2) Abroad it is
spread in Central and South-Eastern Europe.
HABITAT. Different types of forests, preferably moist forests; sometimes observed
even in the aquatic environment. It can
be seen frequently in mountainous regions up to 1 700 m altitude. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Is a very rare species.
LIMITATION FACTORS. Destruction of the
habitat of the species; treatment of forest

ecosystems with toxic chemicals; the collecting of the species by amateurs.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The insect’s biology is poorly
known. It reproduces in very wet places.
A polyphagous predator, it feeds on soil
and even aquatic invertebrates (crustaceans, amphipods). Being a hydrophilic
species, inhabits various types of forests,
preferring shady and marshy places; during the day it hides under various objects.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of habitats of the species; reduction of treatment with toxic chemicals in forests; prohibition of the collecting of beetles etc.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Neculiseanu,
2003.

E. Baban
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Carabus violaceus (Linnaeus, 1758)
CARABIDĂ-VIOLACEE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de centru
și de nord. (1) Peste hotarele ţării este răspândită în Europa continentală, începând cu Spania şi până la
70o latitudine nordică, în Caucazul
de Nord, Siberia Occidentală. A fost
semnalată în Anglia, Belarus, Irlanda, România, Rusia, Ucraina etc.
HABITATUL. Toate tipurile de păduri,
preponderent cele de foioase; deseori poate fi întâlnită în diferite culturi agricole.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic și continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de trai și înrăutățirea bazei

trofice a speciei din cauza defrișării
pădurilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură
generație pe an, cu reproducere în
perioada de toamnă. Iernează atât
adulţii, cât şi larvele. A fost semnalată zburând la sursele de lumină.
Adulţii şi larvele sunt prădători polifagi; consumă râme, păianjeni, larve şi adulţi ai gândacului-de-Colorado etc. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
biotopilor caracteristici; interzicerea
colecţionării gândacilor.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the central and
northern areas. (1) Abroad it is spread
in continental Europe, beginning with
Spain and up to 70° latitude in the Northern Caucasus, Western Siberia. Reported
in England, Belarus, Ireland, Romania,
Russia, Ukraine etc.
HABITAT. All types of forest, mostly deciduous; often it can be found in various crops.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are low and continue to decline.
LIMITATION FACTORS. Destruction of living places and decline of trophic basis
because of deforestation.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops one generation per year, breeding in autumn.
Both adults and larvae winter. Reported
flying to light sources. Both adults and
larvae are polyphagous predators, consume earthworms, spiders, larvae, pupae
and adults of the Colorado potato beetle
etc. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of
characteristic biotopes; prohibition of
collecting beetles.

Information sources

1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

1. Neculiseanu et al., 2000; 2. Toderas et al.,
2007.

E. Baban

Ocypus olens (O. Müller, 1764)
STAFILIN-MIROSITOR
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Foto: © T. Cozari
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele de nord (Briceni), de centru (rezervaţiile ştiinţifice „Codru”, „Plaiul
Fagului”, Rezervaţia Naturală „Selişte-Leu”, s. Sadova) şi de sud (Rezervaţia Naturală „Flămânda”) etc.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Europa, Caucaz, Africa de Nord. (1,
2, 4)
HABITATUL. Zonele de stepă, silvo
stepă; terenurile degradate; câmpiile, livezile etc. (2, 4)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
redus.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea
habitatelor în urma proceselor de:

defrişare, desecare, poluare, păşunat; extinderea terenurilor agricole etc.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Adulţii şi larvele sunt prădători polifagi. Consumă diverse specii
de insecte (coleoptere: Cantharidae,
Calathus fuscipes), nematozi, gasteropode, frunzare în stare de putrefacţie, hârtie gofrată etc. Hibernează
adulţii şi larvele. Este o specie timpurie: adulţii reîncep activitatea biologică primăvara în lunile martie–
aprilie, larvele – mai târziu. (3, 4)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea şi protejarea biocenozelor; creşterea numărului ariilor protejate;
studierea continuă a bioecologiei şi
a punctelor de înmulţire pe teritoriul republicii; interzicerea pășunatului excesiv; interzicerea distrugerii
habitatelor specifice naturale și a colecţionării gândacilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it is found in the forests of
northern (Briceni), center (scientific reservations „Codru”, „Plaiul Fagului”,
Natural Reservation „Seliste-Leu”, village Sadova) and southern areas (Natural Reservation „Flamanda”) etc. Abroad
it is spread in Europe, Caucasus, North
Africa. (1, 2, 4)
HABITAT. Steppe, forest-steppe, forests;
degraded lands; fields, plantations etc. (2,
4)
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers are
low.

LIMITATION FACTORS. Habitat destruction
following the processes of deforestation,
drainage, pollution, grazing; expansion of
agricultural land etc.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of biocenosises; increasing
the number of protected areas; continuous study of bioecology and propagation points in the country; prohibition of
overgrazing specific natural habitat destruction and the collecting of beetles.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adults and larvae are polyphagous predators. It consumes various insect species (coleopters: Cantharidae, Calathus fuscipes), nematodes, gastropods,
leaves in putrefaction, embossed paper
etc. Both adults and larvae hibernate. It
is an early species: adults recommence
the spring biological activity in March–
April, larvae – later. (3, 4)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

Surse de informaţie
1. Smetana, 2004; 2. Stan, 2010; 3. Горь
кавый, 2009; 4. Ocypus olens, 1984.

I. Mihailov

Information sources
1. Smetana, 2004; 2. Stan, 2010; 3. Горь
кавый, 2009; 4. Ocypus olens, 1984.

I. Mihailov
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Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
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Foto: © 123RF.com: Olha Solodenko
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei este răspândită în
toată Europa, Crimeea, Asia Centrală, Africa de Nord.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esenţe foioase, preponderent de cvercinee; deseori grădinile şi parcurile. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
rară.
FACTORII LIMITATIVI. Efectivul speciei scade din cauza distrugerii pădurilor seculare, a buştenilor căzuţi
la pământ, precum şi a perioadei îndelungate de dezvoltare (5-6 ani).

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciclul evolutiv durează 5-6
ani. Zborul şi împerecherea adulţilor au loc în lunile iulie–august.
Ouăle sunt depuse în scorburi, cioturi putrede sau în sol la rădăcinile copacilor. Larvele eclozate se hrănesc cu lemnul putred. Transformarea în pupă are loc peste câteva luni,
iar adulţii apar în 1-2 săptămâni.
Ei părăsesc camera nimfală şi ies la
suprafaţa solului în lunile mai–iunie, iar primul zbor îl fac în amurg.
Adulţii se hrănesc cu sucul care se
scurge din arborii lezaţi. În stadiile
preimaginale specia preferă lemnul
descompus şi semidescompus al arborilor seculari. (3)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulțește numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa III a
Convenției de la Berna, 1979; Anexa II a Directivei Habitate; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed.
a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea pădurilor bătrâne
de cvercinee; interzicerea colecţionării gândacilor; protejarea arborilor
bătrâni din pădurile de foioase. (1)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is met throughout the
country. Abroad it is spread in Europe,
Crimea, Central Asia, North Africa.
HABITAT. Old forests with deciduous species, mainly of oaks; often gardens and
parks. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species.
LIMITATION FACTORS. The number of
species decreases due to deforestation of
secular forests, logs fallen on the ground,
and the long period of development
(5-6 years).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Evolutionary cycle lasts 5-6

years. Adult flight and mating occur in
July and August. Eggs are deposited in
hollows, rotten stumps or tree roots in
the soil. Hatched larvae feed on rotten
wood. Transformation to pupa takes
place over several months and maturity is reached in 1-2 weeks. The larvae leave the nymph room and come
above ground in May–June, they make
their first flight at dusk. Adults feed on
the juice dripping from harmed trees.
In pre-image stages the species prefers
the decomposed and semi-decomposed
wood of secular trees. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex III of
the Berne Convention, 1979; the Annex II
of the Habitats Directive; The Red Book of

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 1992; 3. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of old forests of oaks; prohibition on the collecting of beetles; protection of old trees in deciduous forests. (1)
Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 1992; 3. Toderas et al.,
2007.

E. Baban

Gnorimus octopunctatus (Fabricius, 1775)
GÂNDAC-PESTRIȚ-CU-OPT-PUNCTE
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Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Scarabaeidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată o singură dată în
pădurea de la Bahmut (1987) şi în
Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului”. (1, 2) Peste hotarele ţării este
răspândită în toată Europa.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special făgetele și stejăretele.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul numeric și densitatea populațiilor sunt
scăzute, deoarece specia se află la
marginea arealului pădurilor de foioase din Europa.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea copacilor bătrâni și uscaţi și dezrădăci-

narea buturugilor; numărul mic de
habitate.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciclul reproductiv durează
un an. Larva se dezvoltă în lemnul
putred și umed al diferitor esențe cu
frunze căzătoare. Hibernează în stadiul de larvă. În primăvara următoare larva se transformă în pupă, iar
ulterior apar adulții. Imago poate fi
observat deseori pe diferite inflorescențe. Preferă în special pădurile închise, reci, umede și bătrâne.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se reproduce.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interdicțiile de exploatare forestieră, inclusiv

de extragere a copacilor bătrâni și uscaţi; interzicerea colecționării gândacilor; reducerea tratamentelor cu
substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported only once in the
forest at Bahmut (1987) and the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”. (1, 2)
Outside the country it is spread throughout Europe.
HABITAT. Old forests with deciduous species, especially beech forests and oak
groves.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species and population density are
low, because the species inhabits the edge
of the deciduous forests of Europe.

LIMITATION FACTORS. Cutting old trees
and uprooting dry stumps; small number of habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Reproductive cycle lasts one year.
The larvae develop in the moist rotten
wood of various deciduous species. Hibernates in the larval stage. Next spring
the larva turns into pupa and then adults
appear. The imago can be often seen on
different inflorescences. Prefers closed,
cold, damp and old forests.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Not reproduced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. The interdiction
of logging, including the extraction of
old and dry trees; prohibition of collecting beetles; reduction of toxic treatments
with chemicals in forest ecosystems.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Neculiseanu
et al., 2015.

S. Bacal

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Neculiseanu
et al., 2015.

S. Bacal
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Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
GÂNDAC-RINOCER (CARABAN)

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Florian Teodor Andronache

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Scarabaeidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei este răspândită în
toată Europa, Crimeea, Caucazul de
Nord, Asia Centrală, Kazahstanul
de Nord, Siria, Iran, Siberia de Vest,
Africa de Nord.
HABITATUL. Pădurile de foioase, precum și teritoriile stepicole. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei se reduce sau se menţine constant la nivelul speciilor rare.
FACTORII LIMITATIVI. Scăderea bazei
trofice ca rezultat al reducerii numărului de arbori bătrâni cu scorburi,
al înlăturării cioturilor şi tulpinilor
de arbori putrezi, al deficitului gu-

noiului de grajd putred şi al stogurilor de fân. (1)
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciclul evolutiv durează 4-5
ani. Larvele se dezvoltă în composturi şi în lemnul descompus al diferitor arbori cu esenţe foioase în decursul a 4 ani. Ele se hrănesc cu rădăcini de plante, în special de trandafir
şi viţă-de-vie, însă daunele pricinuite nu sunt mari. Transformarea larvei în pupă are loc primăvara şi durează aproape o lună, iar adulţii trăiesc doar o singură vară, fiind activi
din luna aprilie până la sfârşitul verii. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
arborilor seculari şi bătrâni din pădurile de foioase.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova, met throughout the country.
Abroad it is spread in Europe, Crimea,
North Caucasus, Central Asia, North
Kazakhstan, Syria, Iran, Western Siberia, North Africa.
HABITAT. Hardwood and steppelike territories. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are reduced or remain constant.
LIMITATION FACTORS. Decreased trophic basis as a result of reducing the number of old trees with hollows, the removal of stumps and stems of rotten trees

and the deficit of rotten manure and hay
stacks. (1)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Evolutionary cycle lasts 4-5
years. Larvae develop in the compost and
decomposed wood of various deciduous
trees for 4 years. They feed on the roots
of plants, especially roses and vine, but
the damages caused are not essential. The
larva to pupa transformation takes place
in spring and lasts for about a month,
adults live only one summer, being active
from April until late summer. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information known.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection of
secular trees and old deciduous forests.

Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 1992; 3. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 1992; 3. Toderas et al.,
2007.

E. Baban

Osmoderma barnabita (Motschulsky, 1845)
PUSTNIC (GÂNDAC-SIHASTRU)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova specia a fost semnalată într-un
singur exemplar la Tighina. (2) Peste
hotarele ţării este răspândită în Europa de Vest și de Est, in nord-estul
Chinei, pe Peninsula Coreeană și în
Rusia. (3)
HABITATUL. Este o specie saproxilică.
Se dezvoltă în acumulările de mucegai din lemn, în special de la baza arborilor. Preferă pădurile de foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
mic, se întâlnește rar.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea pădurilor bătrâne.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Trăiește în cea mai mare parte în arbori scorburoși, în principal
la nivelul inferior al pădurii. Adulții zboară seara și noaptea, uneori
se observă la lumină și sunt activi
în august și septembrie. Specia este
fitofagă, consumă sucul derivat din
copaci. Larvele se dezvoltă în lemnul putred de esențe tari. Insectele
mature se observă din aprilie până
în septembrie. Generația se dezvoltă 2-3 ani. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se reproduce.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
Convenției de la Berna, 1979; Anexele II și IV ale Directivei Habitate.

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Preîntâmpinarea degradării sau a pierderii calității habitatului; evitarea fragmentării și izolării populațiilor speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova the species was reported in a
single specimen at Tighina. (2) Outside
the country it is spread in Western and
Eastern Europe, north-eastern China,
the Korean Peninsula and Russia. (3)
HABITAT. A saproxylic species. It develops
in the accumulation of mold on timber,
particularly at the basis of the tree. It prefers deciduous forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers are
small, rare.
LIMITATION FACTORS. Cutting of old forests.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It lives mostly in hollow trees, in
the lower level of the forest. Adults fly in
the evening and at night, sometimes it
can be seen in the light, active in August–
September. The species is phytophagous,
it consumes the juice of trees. Larvae develop in rotten hard wood. Mature insects are observed from April to September. Generation develops in 2-3 years. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Not reproduced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annexes II and IV of the Habitats Directive.

PROTECTION MEASURES. Prevention of the
degradation or loss of habitat quality;
avoidance of fragmentation and isolation
of populations of the species.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Viesturs Larmanis

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Scarabaeidae

Surse de informaţie
1. Forsmark, 2012; 2. Andreev et al., 2012;
3. Audisio et al., 2007.

S. Bacal

Information sources
1. Forsmark, 2012; 2. Andreev et al., 2012;
3. Audisio et al., 2007.

S. Bacal
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Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
CETONISCHEMĂ-AERUGINOSA
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Foto: © 123RF.com: Viktors Vilcans

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cetoniidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în Codrii Centrali, Codrii Tigheci, Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”, în pădurile
de lângă s. Brânzeni (Edineț) și în alte localități. (2, 3) Peste hotarele ţării este răspândită în toată Europa.
La nord ajunge până la Sankt-Petersburg, iar la est – până la Astrahan, Kazahstan, Caucaz, Asia Mică
(partea vestică).
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special făgetele și pădurile de cvercinee.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul este
mic.

FACTORII LIMITATIVI. Diminuarea
efectivului speciei are loc în urma reducerii zonelor împădurite și a extragerii arborilor bătrâni aflați în
descompunere.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciclul reproductiv durează
1-2 ani. Larva se dezvoltă în lemnul
putred al diferitor esențe cu frunze
căzătoare (stejar, fag, păr, măr etc.).
Adulții zboară în timpul zilei, în decursul perioadei mai–septembrie
și pot fi observați pe fructe sau pe
trunchiurile diverşilor arbori, consumând seva acestora. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. În
condiții de laborator, ciclul de dezvoltare este redus până la șase luni.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Păstrarea
arborilor bătrâni în habitatele naturale; interzicerea colecționării adulților și a larvelor; protejarea habitatului natural al speciei prin lege.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been reported in central
Codrii, in the forests Tigheci, the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”, in the
woods near village Branzeni (Edinet)
and other localities. (2, 3) Outside the
country it is spread throughout Europe.
To the north up to St. Petersburg, and
east to Astrakhan, Kazakhstan, the Caucasus, Asia Minor (to the west).
HABITAT. Old forests with deciduous species, especially beech forests and forests
of oaks.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers are
small.

LIMITATION FACTORS. Decrease of the
number of the species occurs from the reduction of woodland and the extraction
of old decaying tree.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Reproductive cycle lasts 1-2
years. The larvae develop in rotten wood
of various deciduous species (oak, beech,
pear, apple etc.). Adults fly during the
day, from May to September and can be
seen on the fruit or on the trunks of various trees, consuming their juice. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. In laboratory conditions, the cycle of development
is reduced to six months.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
old trees in natural habitats; prohibition
of the collecting of adults and larvae; protection of the natural habitat of the species by law.

Surse de informaţie
1. Медведев, 1964; 2. Neculiseanu et al.,
2002; 3. Bacal, 2005.

S. Bacal

Information sources
1. Медведев, 1964; 2. Neculiseanu et al.,
2002; 3. Bacal, 2005.

S. Bacal

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758)
POCNITOR-ROȘCAT
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în Codri și în pădurile din lunca Nistrului. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală, de Sud și în Caucaz. (4)
HABITATUL. Adulții și larvele se dezvoltă în trunchiurile copacilor bătrâni de foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea și extragerea copacilor bătrâni și morți;
concurența cu alte specii xilofage.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie asociată cu pădurile
de foioase, activă în amurg. Zboară

din luna mai până în august. Larvele
se dezvoltă în solul de la baza trunchiului. Adulții apar în vara anului
următor. Ciclul de viață este cuprins
între 4 şi 6 ani. (1, 2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Poate fi reprodusă în captivitate.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Acordarea
statutului de arie protejată habitatului în care a fost semnalată specia;
interdicțiile de exploatare forestieră,
inclusiv de extragere a copacilor bătrâni și uscaţi; interzicerea colecţionării gândacilor.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was reported in Codrii and
Nistru floodplain forests. Outside the
country it is spread in Central and South
Europe, the Caucasus. (4)
HABITAT. Adults and larvae develop in old
deciduous tree trunks.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Cutting and removal of old and dead trees; competition
with other xylophagous species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It is a species associated with deciduous forests, active at dusk. Flies from

May to August. The larvae develops in
the soil at the base of the trunk. Adults
appear in the next summer. The life cycle
is between 4 and 6 years. (1, 2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It may be
reproduced in captivity.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. The status of protected area for the habitat in which the
species was recorded; logging ban, including extraction of old and dead trees;
prohibition of the collecting of beetles.

Information sources

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Gabor Pozsgai

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Elateridae

1. Barševskis, Nitcis, 2011; 2. Forsmark,
2012; 3. Neculiseanu et al., 1992; 4. Cartea
Roşie a Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal

1. Barsĕvskis, Nitcis, 2011; 2. Forsmark,
2012; 3. Neculiseanu et al., 1992; 4. Cartea
Rosie a Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal
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Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
POCNITOR-IȘNODES
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Foto: © William Harvey
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Ordinul Coleoptera
Familia Elateridae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în pădurea de la
Ivancea, însă pe întreg arealul se întâlnește foarte rar. (1, 2) Peste hotarele ţării este răspândită în toată Europa, Caucaz și în Siria.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esențe foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul indivizilor este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Extragerea arborilor bătrâni din habitatele naturale.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciclul reproductiv durează 3 ani. Larva se dezvoltă în lemnul

putred al diferitor esențe cu frunze
căzătoare. Hibernează atât larvele,
cât și adulții. Împuparea și hibernarea adulților are loc în lemn. Imago
apare în primele zile calde ale anului următor. Larva se dezvoltă timp
de 14 luni în solul mai mult sau mai
puțin vâscos, consumând diverse
deșeuri organice. Insectele mature sunt active în decursul perioadei
mai–iulie.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce doar în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
și conservarea pădurilor bătrâne cu
esențe foioase; reducerea tratamen-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported at Ivancea forest, but in
the whole area it is very rare. (1, 2) Outside the country it is spread throughout
Europe, Caucasus and Syria.
HABITAT. Old forests with deciduous species.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of individuals are small.
LIMITATION FACTORS. Extracting old trees
in natural habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Reproductive cycle lasts three
years. The larvae develop in rotten wood

of various deciduous species. Both larvae
and adults hibernate. Pupation and adult
hibernation occurs in wood. Imago occurs in the first warm days of the following year. The larvae develop in relatively
viscous soil for 14 months, consume various organic wastes. Mature insects are
active during the period from May to July.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection and
conservation of old forests with decid-

telor cu substanțe chimice; interzicerea colecționării gândacilor.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Cartea Roşie a
Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal

uous species; reducing treatments with
chemicals; prohibition of the collecting
of beetles.
Information sources
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Cartea Rosie a
Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal

Porthmidius austriacus (Schrank, 1781)
POCNITOR-PORTMIDIUS
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Foto: © Tamás Németh

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Elateridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zona de centru
(pădurea Ivancea). Peste hotarele ţării se întâlneşte în Europa Centrală și
de Sud-Est, Asia Mică.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esenţe foioase, în special de stejar; microstaţiile foarte umede, nisipoase.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic pe întreg teritoriul,
doar pe alocuri pot fi observate grupuri numeroase.
FACTORII LIMITATIVI. Activitățile legate de secarea băltoacelor și defrișarea pădurilor duc la dispariția speciei.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie termofilă, asociată cu pădurile din zona de stepă, ai
căror copaci au lemnul moale. Larvele se întâlnesc în microstații foarte umede, în solul și litiera pădurilor. Împuparea are loc la sfârșitul verii. Adulții apar în luna mai și zboară până în iunie, pot fi observați pe
diferite specii de plante, inflorescenţe etc. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracte-

ristici speciei; interzicerea colecţionării adulților și a larvelor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was reported in the central zone (Ivancea forest). Abroad it is found in Central and South-Eastern Europe, Asia Minor.
HABITAT. Old forests with deciduous species, especially oak; very wet, sandy micro-stands.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small throughout the
country, only occasionally it can be seen
in large groups.

LIMITATION FACTORS. Activities related
to draining wetlands and deforestation
lead to extinction of the species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A thermophilous species associated with forests in the steppe, with trees
that have soft wood. Larvae are found in
very wet micro-stands, in soil and forest
litter. Impupation occurs in late summer.
Adults appear in May and fly until June,
they can be seen on different species of
plants, inflorescences. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).

PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of characteristic biotopes;
prohibition of the collecting of adults
and larvae.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Cartea Roşie a
Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal

Information sources
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Cartea Rosie a
Republicii Moldova, 2001.

S. Bacal
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Cerophytum elateroides (Latreille, 1804)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în partea centrală a Codrilor. Peste hotarele ei este
răspândită în Europa Centrală și de
Est, Anglia, în partea de nord a regiunii mediteraneene și în Sicilia. (3)
HABITATUL. Larvele viețuiesc la baza trunchiurilor, în lemnul putred al
arborilor de fag, stejar, tei, mesteacăn, nuc etc. Perioada de activitate
cuprinde lunile aprilie–iunie.
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie rară pentru Europa. În Republica Moldova a fost semnalată doar în
pădurea de la Ivancea (Orhei).
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea copacilor bătrâni, uscaţi și dezrădăcinarea

buturugilor; micșorarea numărului
de habitate.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Larvele pot fi observate în
lemnul aflat în descompunere de la
baza copacilor. Adulții sunt activi
primăvara devreme pe plante sau în
lemnul putred. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulțește doar în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea arborilor bătrâni în habitatele
naturale; interzicerea colecționării
adulţilor și a larvelor; protejarea habitatului natural al speciei prin lege.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in the central part of Codrii. Abroad it is spread in
Central and Eastern Europe, England, in
the north of the Mediterranean and Sicily. (3)
HABITAT. The larvae inhabit the trunks
basis, the rotten wood of the beech, oak,
lime, birch, walnut trees etc. Activity period is from April to June.
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species in
Europe. In the Republic of Moldova it
has been reported only in the forest at
Ivancea (Orhei).

LIMITATION FACTORS. Cutting of the old
and dead trees, uprooting of stumps; reduction of habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The larvae can be seen in decaying wood of the trees basis. Adults are active in early spring on the plants or rotten
wood. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Preservation of
old trees in natural habitats; prohibition
of collecting adults and larvae; protec-

tion of the natural habitat of the species
by law.

1. Richard et al., 2010; 2. Neculiseanu et al.,
1992; 3. Cartea Roşie a Republicii Moldova,
2001.

S. Bacal

Information sources
1. Richard et al., 2010; 2. Neculiseanu et al.,
1992; 3. Cartea Rosie a Republicii Moldova,
2001.

S. Bacal

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
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Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cucujidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova specia a fost semnalată în zonele de nord (Rezervația științifică
„Pădurea Domnească”) și de centru
(Rezervația științifică „Codru”). (2)
Peste hotarele ţării este răspândită în
toată Europa.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esențe foioase, mai rar cele de conifere
sau combinate. Atât larvele, cât și
adulții pot fi găsiți sub scoarța arborilor bătrâni.
ASPECTUL CANTITATIV. Este o specie
foarte rară.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor acestei specii prin tăierea
sanitară a copacilor în păduri şi re-

ducerea numărului arborilor seculari (mai ales de 120-140 de ani).
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Biologia insectei este insuficient studiată. Având forma corpului foarte plată, atât larvele, cât
şi adulţii sunt perfect adaptaţi pentru a trăi sub scoarţa copacilor. Specia se dezvoltă sub scoarţa arborilor
bătrâni cu frunze căzătoare (în special de stejar şi arţar). În ţară au fost
colectaţi indivizi adulţi sub scoarţa
unui plop foarte bătrân. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie inclusă
în: Anexa II a Convenției de la Berna, 1979; Anexa II a Directivei Habitate.

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici (arborii seculari din pădurile
de foioase); interzicerea colecţionării gândacilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species was reported in the northern areas (the Scientific Reservation „Padurea Domneasca”) and in the center
(the Scientific Reservation „Codru”). (2)
Outside the country it is spread throughout Europe.
HABITAT. Old forests with deciduous species, rarely coniferous or mixed. Both larvae and adults can be found under the
bark of old trees.
QUANTITATIVE ASPECT. A very rare species.
LIMITATION FACTORS. Habitat destruction
of this species by sanitary cutting of trees

in forests and reduction of the number
of secular trees (especially 120-140 years
old).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Insect biology is poorly studied.
With very flat body shape, both larvae
and adults are perfectly adapted to live
under the bark of trees. The species grows
under the bark of old deciduous trees (especially oak and maple). In the Republic of Moldova the adult individuals were
collected from under the bark of a very
old poplar. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. Included in: the Annex II of the Berne Convention, 1979; the
Annex II of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of the characteristic biotopes
(secular trees of deciduous forests); prohibition of the collecting of beetles.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Baban, 2006.

E. Baban
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Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în zonele de centru, de nord și în pădurile din lunca
fl. Nistru. Peste hotarele ţării este răspândită în toată Europa, Cau
cazul de Nord, Siberia de Vest.
HABITATUL. Pădurile cu esențe foioase; larvele preferă lemnul copacilor cu frunze căzătoare, iar adulții –
trunchiurile arborilor. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Până de curând în ţară era o specie obișnuită.
Astăzi însă efectivul ei este mic și
continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea
locurilor de trai și înrăutățirea bazei

trofice din cauza defrișării, a tratamentului chimic al pădurilor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Se dezvoltă în trunchiurile
de sălcii bătrâne, mai rar în arborii
de plop şi pe plantele cu flori. Zborul adulţilor se produce în perioada
iunie–august. Dezvoltarea embrionară are loc în decursul a 20-26 de
zile. Larvele eclozate îşi construiesc
galerii sub scoarţa copacilor, apoi se
adâncesc în lemn, formând galerii
şerpuitoare. Larvele preferă lemnul
umed şi descompus al arborilor sănătoşi, verticali. După a treia iernare
fac nişte galerii mai adânci în lemn
unde se împupează. Generaţia tânără apare în luna iulie. (2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea biotopilor caracteristici; reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the central and
northern parts, as well as in the floodplain forests of the Nistru river. Outside
the country it is spread throughout Europe, in North Caucasus, Western Siberia.
HABITAT. Deciduous forests; larvae prefer
wood of deciduous trees and adults – the
trunks of trees. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Until recently the
species was common in the country.
Currently the numbers are small and
continue to decline.

LIMITATION FACTORS. Destruction of living places and worsening trophic basis
because of deforestation and forest chemical treatment.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Development takes place in the
trunks of old willows, rarely in poplar trees and flowering plants. Flight of
adults occurs from June to August. Embryonic development occurs within 20 to
26 days. Hatched larvae build their galleries under the bark of trees, then deep
in the wood, creating winding galleries. Larvae prefer moist and decomposed
wood of vertical trees. After the third
winter they make some deeper galleries

in wood where they pupate. The younger
generation appears in July. (2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
characteristic biotopes; reduction of
treatments with toxic chemicals in forest
ecosystems.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Toderas et al.,
2007.

E. Baban

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)
CROITOR-MARE-AL-STEJARULUI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zonele de nord
și de centru. Peste hotarele ţării este răspândită în toată Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Africa de
Nord.
HABITATUL. Pădurile bătrâne cu esenţe foioase, preferându-le în special
pe cele de cvercinee; uneori poate fi
întâlnită şi în parcurile bătrâne. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În ultimul
timp a devenit o specie rară.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierile sanitare în păduri şi reducerea numărului
arborilor de stejari seculari (mai ales
de 120-140 de ani). (1)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specia se dezvoltă în lemnul
stejarului, al fagului, ulmului, frasinului etc. Femela depune câte 2-3
ouă pe trunchiurile arborilor sănătoşi, în fisurile sau rănile scoarţei.
După circa 14 zile apare larva, care
iniţial se hrăneşte cu scoarţă, iernează, iar la mijlocul verii anului următor pătrunde în lemn. După o a doua iernare larva devine matură. Stadiul nimfal durează 5-6 săptămâni.
În decursul aceluiaşi an apare imago
care iernează în camerele nimfale. În
vara anului următor are loc zborul
şi reproducerea. Ciclul de dezvoltare
durează 3 ani. (3)

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the northern and central
areas. Abroad it is spread throughout Europe, Crimea, the Caucasus, Asia Minor,
North Africa.
HABITAT. Old forests with deciduous species, it prefers particularly oak; may sometimes be encountered in old parks. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. Lately it has become a rare species.
LIMITATION FACTORS. Sanitary felling of
trees in forests and diminishing of the
number of secular oak trees (especially of
120-140 years). (1)

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species dwells on oak, beech
tree, elm, ash etc. The female lays 2-3
eggs on the trunks of healthy trees in
bark cracks or wounds. After about 14
days the larva hatches, initially it feeds
on bark, winters, and in the mid-summer
of the next year enters the wood. After a
second wintering larva becomes mature.
Nymph stage lasts for 5-6 weeks. The
same year the imago appears, which winters in nymphs’ quarters. In the following summer flight and reproduction occur. The development cycle lasts for three
years. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduces
only in natural conditions.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Eleni Seitanidou

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cerambycidae

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
reproduce numai în condiții naturale.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
IUCN; Anexa II a Convenției de la
Berna, 1979; Anexele II şi IV ale Directivei Habitate; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici; interzicerea colecţionării gândacilor; reducerea tratamentelor cu
substanțe chimice toxice.
Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Toderaş et al.,
2007.

E. Baban

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN
Red List; the Annex II of the Berne Convention, 1979; the Annexes II and IV of
the Habitats Directive; The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of biotopes; prohibition on
the collecting of the species; reduction of
toxic chemical treatments.
Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Toderas et al.,
2007.

E. Baban
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Dorcadion equestre (Laxmann, 1770)
CROITOR-CU-CRUCE

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cerambycidae

S

ă
g r

Foto: © T. Cozari

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

448

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în Rezervația
științifică „Plaiul Fagului”. Arealul
speciei cuprinde toată Europa, partea de nord a Asiei Mici, Caucazul
de Vest, Transcaucazia, Crimeea.
HABITATUL. Se întâlneşte în zonele de
stepă şi silvostepă; populează complexul vegetal al stepelor cu graminee şi cel al antestepelor. Apariţii
ocazionale pot fi semnalate şi în zonele montane. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic și continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea suprafețelor stepicole cu vegetație ca-

racteristică, ce servește drept habitat
pentru această specie.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Biologia insectei este insuficient studiată. Larvele se dezvoltă în
sol şi se hrănesc cu rădăcinile diferitor ierburi. Adulţii apar primăvara devreme şi pot fi observaţi până
în luna mai. Deoarece aripile posterioare nu sunt dezvoltate, specia nu
zboară. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea şi protejarea biotopilor caracteristici (suprafeţele stepicole cu vegetaţie specifică); cercetarea răspândi-

rii speciei pe teritoriul ţării; interzicerea colecţionării gândacilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”. The species area is the entire Europe, the north
of Asia Minor, Western Caucasus, Transcaucasia, Crimea.
HABITAT. Met in the steppe and forest-steppe zones; it inhabits the climate
system of steppes with graminaceae and
the ante-steppes. Occasional appearances reported in mountain areas. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are low and continue to decline.

LIMITATION FACTORS. Destruction of
steppe-like surfaces with specific vegetation, which serve as habitat for this species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Insect biology is poorly known.
The larvae develop in the soil and feed on
roots of various herbs. Adults appear in
early spring and can be seen until May.
Because the posterior wings are not developed, the species does not fly. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of characteristic biotopes
(steppe-like surfaces with specific vegetation); expanded research of the species;
prohibition of the collecting of beetles.

Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Conspectul
diversităţii biologice, 2011.

E. Baban

Information sources
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Conspectul
diversitatii biologice, 2011.

E. Baban

Morimus asper funereus (Mulsant, 1862)
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Ordinul Coleoptera
Familia Cerambycidae

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Peste hotarele ei este răspândită în
toată Europa.
HABITATUL. Pădurile cu esențe foioase; apariții ocazionale ale speciei au
fost semnalate și în pădurile de conifere.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea copacilor bătrâni și uscați; numărul mic de
habitate.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Se dezvoltă în fag și stejar.
Adulții pot fi observați în decursul

perioadei mai–iulie pe trunchiurile copacilor. Inițial larvele se dezvoltă sub scoarța copacilor putrezi, iar
ulterior în lemnul acestora. Stadiul
larvar durează nu mai puțin de 2 ani.
Larvele se împupează primăvara sau
la începutul verii. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se reproduce.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protejarea
și conservarea arborilor bătrâni din
pădurile de foioase; interzicerea colecţionării gândacilor; reducerea tratamentelor cu substanțe chimice în
ecosistemele forestiere. (3)

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met throughout the country. Abroad it is spread throughout Europe.
HABITAT. Forests with deciduous species;
occasional occurrences of the species
have been reported in conifer forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are small.
LIMITATION FACTORS. Cutting of the old
and dry trees; small number of habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Develops in beech and oak.
Adults can be observed from May to July on tree trunks. Initially larvae develop

under the bark of rotting trees and later
in their wood. Larval stage lasts no more
than 2 years. Larvae pupate in spring or
early summer. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Not reproduced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Protection and
conservation of old trees in deciduous
forests; prohibition of the collecting of
beetles; reduction of chemical treatments
in forest ecosystems. (3)

Information sources

1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Neculiseanu
et al., 1992; 3. Cocârţă, Gliga, 2013.

S. Bacal

1. Neculiseanu et al., 2002; 2. Neculiseanu
et al., 1992; 3. Cocarta, Gliga, 2013.

S. Bacal
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Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
CROITOR-KAEHLERI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zonele centrală şi de nord. (2) Peste hotarele ţării este răspândită în Europa de Vest,
Caucaz, Asia Mică, în partea europeană a Rusiei, pe țărmul de sud al
Crimeii.
HABITATUL. Pădurile de foioase, îndeosebi cele de stejar.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic și continuă să scadă.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea habitatului și a bazei trofice ca rezultat
al distrugerii arborilor bătrâni.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Zborul adulților se observă

în perioada mai–iulie, de obicei pe
florile umbelifere. Larva se dezvoltă
în lemnul semidescompus, formând
galerii. Populează arborii de stejar,
salcie, precum și unii pomi fructiferi. Ciclul de dezvoltare durează
2-3 ani. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea arborilor seculari;
instituirea regimului de protecție în
locurile de trai ale speciei; interzicerea colecţionării gândacilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in the central and
north areas. (2) Outside the country it
is spread in Western Europe, Caucasus,
Asia Minor, in the European part of Russia, on the southern shores of Crimea.
HABITAT. Deciduous forests, especially oak.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species are low and continue to decline.
LIMITATION FACTORS. Reduction of habitat and trophic basis as a result of destruction of old trees.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Adult flight is observed from May

to July, usually on umbelifera flowers.
Larva develops in semi-decomposed
wood, forming galleries. Inhabits oak
trees, willows and some fruit trees. The
development cycle takes 2-3 years. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of secular trees; creation of a
protection regime of the living places of
the species; prohibition of the collecting
of beetles.

Surse de informaţie
1. Panin, Săvulescu, 1961; 2. Gurău, 2007.

E. Baban
Information sources
1. Panin, Savulescu, 1961; 2. Gurau, 2007.

E. Baban

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
CROITOR-ALPIN
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală a Codrilor. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală și
Mediteraneeană, Caucazul de Nord,
Transcaucazia, în zona de silvostepă
a Ucrainei, în Crimeea și Siria. (1)
HABITATUL. Complexul climatic al
fagului și coniferelor, mai rar – cel al
stejarului. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Specia se întâlneşte rar, este pe cale de dispariție.
FACTORII LIMITATIVI. Extragerea arborilor bătrâni și uscați din păduri
a contribuit la diminuarea efectivului speciei.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Preferă pădurile de foioase.
Perioada de dezvoltare durează 2-3
ani. Femela depune ouăle în lemnul
proaspăt tăiat al arborilor bătrâni semiuscați, în crăpăturile sau rănile
scoarţei. Adulții sunt activi în zilele însorite, zboară în decursul perioadei iunie–septembrie și se hrănesc
pe florile de Umbelliferae. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se reproduce.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea și protejarea pădurilor bătrâne de
fag; interzicerea colecţionării gândacilor.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been reported in the central
area of Codrii. Outside the country it is
spread in Central Europe and the Mediterranean, the North Caucasus, Transcaucasia, in the steppe zone of Ukraine,
Crimea and Syria. (1)
HABITAT. The climate complex of beech
and conifers, rarely – that of oak. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The species is rare,
endangered.
LIMITATION FACTORS. The extraction of old
and dry trees in forests has contributed to
reducing the numbers of the species.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. It prefers deciduous forests. Development period lasts 2-3 years. The female lays the eggs in freshly cut wood
of old semi-dry trees or in bark cracks.
Adults are active on sunny days, fly from
June to September and feed on the flowers
of Umbelliferae. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Not reproduced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Republic of
Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation and
protection of old beech forests; prohibition
of the collecting of beetles.

Information sources

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Olha Rohulya

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cerambycidae

1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Nicollet, Lempérière, 2002.

S. Bacal

1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001;
2. Neculiseanu et al., 2002; 3. Nicollet,
Lempérière, 2002.

S. Bacal
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Libelloides [Ascalaphus] macaronius (Scopoli, 1736)
ASCALAF-PESTRIŢ
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Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Neuroptera
Familia Ascalaphidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Peste
hotarele ţării este răspândită în Crimeea, Transcaucazia, munţii Asiei
Centrale, Kazahstan, Siberia de Vest
(1, 2), Europa de Sud şi în bazinul
Mării Mediterane.
HABITATUL. Terenurile înţelenite; lizierele pădurilor de gârneţ; poienile
pădurilor de foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
indivizi izolați doar în zona de sud
a republicii.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul excesiv şi cositul în lizierele pădurilor;
valorificarea terenurilor înţelenite şi
a celor neproductive.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie diurnă. Adulţii zboară cu viteză mare la cca 2–3 m înălţime. Sunt activi mai ales pe timp
senin de la sfârşitul lunii iunie până în august. Larvele sunt răpitoare,
având piesele aparatului bucal foarte mari şi puternice; trăiesc sub pietre, în diferite ascunzişuri; urmăresc
jertfa în iarbă, sub scoarţa putredă a
buturugilor, în litieră; vânează diferite insecte. Spre deosebire de leulfurnicilor, insecta nu construieşte
pâlnii în sol sau nisip pentru a pândi jertfa. Particularităţile biologice
sunt studiate insuficient. (2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
se cunosc informaţii.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Studierea
profundă a biologiei speciei şi concretizarea ariei de răspândire; elaborarea unor măsuri de protecţie.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the south. Outside the
country it is spread in Crimea, Transcaucasia, mountains of Central Asia, Kazakhstan, Western Siberia (1, 2), Southern Europe and the Mediterranean basin.
HABITAT. Fallow lands; edge of oak forests; deciduous forest clearings.
QUANTITATIVE ASPECT. Only isolated specimens are met in the south of the country.
LIMITATION FACTORS. Overgrazing and
mowing in forest edges; development of
fallow and unproductive lands.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Diurnal species. Adults fly at high
speed at about 2–3 m altitude. They are
active mostly inclear weather from late
June to August. The larvae are predators,
having very large and powerful mouth
parts; they live under rocks, in various
hiding places watching prey in the grass,
under the bark of rotting stumps, in litter, they hunt various insects. Unlike antlions, do not build funnels in soil or sand
to watch the prey. The biological characteristics are insufficiently studied. (2, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Studying the biology of the species and identification of
the area of distribution; development of
protective measures.

Surse de informaţie
1. Костин et al., 1981; 2. Горностаев, 1970;
3. Парамонов, 1971.

V. Stratan

Information sources
1. Костин et al., 1981; 2. Горностаев, 1970;
3. Парамонов, 1971.

V. Stratan

Onconotus servillei (Fischer von Waldheim, 1846)
COSAŞUL-LUI-SERVILLEI
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Foto: © Vitali Gumeniuk

ANIMALE

Insecte

Ordinul Orthoptera
Familia Tettigoniidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în Rezervaţia
naturală de plante medicinale „Bugeac” şi în s. Răscăieţi (Ştefan-Vodă). Peste hotarele ţării are o răspândire central-asiatico-pontică. (2)
HABITATUL. Terenurile cu vegetaţie
tipic stepică cu semiarbuşti. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. În sectorul
de stepă din Rezervaţia naturală de
plante medicinale „Bugeac”, densitatea speciei este de 0,2 ex./ha.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatului din cauza prelucrării terenurilor virgine, a incendierii acestora şi a păşunatului excesiv.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie geofilă, praticolă,
xerofilă. Atât adulţii, cât şi larvele
stau ascunse în tufişuri, în special la
baza lor. Iernează în stadiul de ou.
Larvele eclozează în martie–aprilie.
Adulţii pot fi observaţi din luna iunie până la sfârşitul lui august–septembrie. (1, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţiii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie inclusă
în Lista Roşie a IUCN.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei
de pe teritoriul ţării; interzicerea colecţionării acestei insecte, a păşunatului excesiv etc.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In Moldova it was reported
in Herb Natural Reservation „Bugeac”
in village Rascaieti (Stefan-Voda). Outside the Republic of Moldova the species
is spread in the Central Asia-Pontic area. (2)
HABITAT. Land with typical steppe vegetation with semi-shrubs. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. In the steppe area
of the Herb Natural Reservation „Bugeac” species density is 0,2 spec./ha.
LIMITATION FACTORS. Habitat destruction due to processing of virgin land, to
burning vegetation and overgrazing.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species is geophilic, praticolous, xerophilous. Both adults and larvae are hidden in bushes, especially at
their base. Winters in the egg stage. Larvae hatch in March–April. Adults can be
seen from June to late August to September. (1, 3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. Included in the
IUCN Red List.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
typical habitats of a species; prohibition
of the collecting of this species, of overgrazing etc.

Information sources

1. Iorgu I., Iorgu E., 2008; 2. Heller, 2004;
3. Stahi, Derjanschi, 2011.

N. Stahi

1. Iorgu I., Iorgu E., 2008; 2. Heller, 2004;
3. Stahi, Derjanschi, 2011.

N. Stahi

453

Saga pedo (Pallas, 1771)
CAL-DE-STEPĂ
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Foto: © 123RF.com: Marcel Kudláček

ANIMALE

Insecte

Ordinul Orthoptera
Familia Tettigoniidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte foarte rar. Reprezentanţii ei pot fi observaţi în special în
sectoarele stepicole. Peste hotarele
ţării are o răspândire central-asiatico-sud-europeană şi a fost semnalată
în peste 20 de ţări din Europa.
HABITATUL. Biotopii xerofili şi mezoxerofili, unde predomină plantele
din genurile Poa, Bromopsis, Elytrigia etc. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. În sectorul
de stepă din apropierea s. Slobozia-Duşca (Criuleni), densitatea speciei este de 1,6 ex./ha, iar în s. Răs
căieţi (Ştefan-Vodă) – 0,3 ex./ha.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatului din cauza prelucrării terenurilor virgine; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie nocturnă, fitobiontă.
Reprezintă una dintre cele mai mari
insecte din republică. Apariţia larvelor are loc primăvara, trece 8 vârste larvare, iar femelele pot fi întâlnite în luna iulie. Depunerea pontelor are loc în sol, peste 3-4 săptămâni după transformarea în stadiul
de imago. Prolificitatea constituie
7-8 ouă. Specie prădătoare, se hrăneşte cu insecte de dimensiuni mici,
diferite ortoptere etc. (1)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
Convenţiei de la Berna, 1979; Anexa
IV a Directivei Habitate; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei
de pe teritoriul ţării; interzicerea colecţionării acestei insecte, a păşunatului excesiv etc.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is very rare, representatives are observable especially in steppe-like sectors.
Outside the country it is spread in South
Europe, Central Asia and has been reported in over 20 countries in Europe.
HABITAT. Xerophylous and meso-xerophylous biotopes where plants of the genera Poa, Bromopsis, Elytrigia etc. are predominant. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. In the steppe near
village Slobozia-Dusca (Criuleni), species density is 1,6 spec./ha, and in village
Rascaieti (Stefan-Voda) – 0,3 spec./ha.

LIMITATION FACTORS. Habitat destruction
due to processing of virgin land and intensive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS The species is nocturnal, photobiont. One of the largest insects in the
country. The emergence of larvae occurs
in spring, with 8 larva ages, and the females can be found already in July. Eggs
are laid in soil, after 3-4 weeks of imago
stage. Prolificacy is only 7-8 eggs. Being
a predatory species, it feeds on small insects, various Orthoptera etc. (1)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex IV of the Habitats Directive; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Conservation of
typical habitats of a species; prohibition
of the collecting of these species, grazing
etc.

Surse de informaţie
1. Iorgu I., Iorgu E., 2008; 2. Stahi, Derjanschi, 2011.

N. Stahi

Information sources
1. Iorgu I., Iorgu E., 2008; 2. Stahi, Derjanschi, 2011.

N. Stahi

Poecilimon ukrainicus (Bey-Bienko, 1951)
COSAŞ-UCRAINEAN-CU-OVIPOZITOR-SUB-FORMĂ-DE-SECERĂ
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Foto: © Vitali Gumeniuk

ANIMALE

Insecte

Ordinul Orthoptera
Familia Phaneropteridae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova aria de răspândire include zona de
silvostepă. Peste hotarele ţării se întâlneşte în regiunile de sud-vest ale
Ucrainei, ajungând până la Nipru şi
în partea de sud a Platoului Central
Rusesc, având un caracter aparent
relict. (2)
HABITATUL. Lizierele stepizate ale
dumbrăvilor de stejar.
ASPECTUL CANTITATIV. Pe teritoriul
ţării în ultimii ani specia n-a fost observată.
FACTORII LIMITATIVI. Efectivul numeric scăzut al populaţiilor; aratul
lizierelor pădurilor; cositul, păşunatul excesiv.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie fitofagă, se hrăneşte cu flori şi polen de plante dicotiledonate. (1) Indivizii acestei specii
pot fi observaţi ziua pe inflorescenţele plantelor erbacee. Copularea şi
depunerea pontei are loc în luna august. Ouăle sunt de obicei depuse în
tulpinile plantelor erbacee. Larvele
apar în luna mai, iar perioada larvară durează 2,5-3 luni.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei
de pe teritoriul ţării; interzicerea co-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the spreading area includes the forest steppe zone. Outside the country it
is found in the south-western regions
of Ukraine, reaching the Dnieper and
southern part of the Central Russian upland, having an apparently relict character. (2)
HABITAT. Steppe edges of oak groves.
QUANTITATIVE ASPECT. On the territory of
the country in recent years no representatives of this species have been observed.

LIMITATION FACTORS. Low numbers of populations; plowing of forests edges; mowing, overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A phytophagous species, feeding
on flowers and pollen of dicotyledonous
plants. (1) Specimens of this species can
be observed on the inflorescences of herbaceous plants. Pairing and eggs-laying
take place in August. Eggs are usually deposited in the stems of herbaceous plants.
The larvae occur in May and larval period lasts 2,5-3 months.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

lecţionării acestei insecte, a păşunatului excesiv etc.
Surse de informaţie
1. Glovacinski, Novaţki, 2004; 2. Красная
книга Белгородской области, 2005.

N. Stahi

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
typical habitats of a species; prohibition
of the collecting of this species, of overgrazing etc.
Information sources
1. Glovacinski, Novatki, 2004; 2. Красная
книга Белгородской области, 2005.

N. Stahi
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Ameles decolor (Charpentier, 1825)
CĂLUGĂRIŢĂ-INCOLORĂ
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Foto: © Filip Trnka

ANIMALE

Insecte

Ordinul Mantodea
Familia Mantidae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Arealul speciei este de tip mediteraneean, fiind semnalată în Spania (inclusiv Insulele Baleare), Franţa, Italia, Peninsula Balcanică, Africa de
Nord. (1)
HABITATUL. Zonele uscate cu vegetaţie joasă şi rară.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
pe teritoriile stepizate, populaţiile fiind numeric reduse.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor din cauza prelucrării terenurilor virgine; păşunatul excesiv.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o generaţie
pe an şi iernează în stadiul de ou în
ooteci de pe vegetaţia uscată. Apariţia larvelor are loc în aprilie, iar a
adulţilor – în iulie–septembrie. Atât
larvele, cât şi adulţii sunt prădători,
consumând insecte de talie mică,
spre exemplu muştele etc.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei
de pe teritoriul ţării; interzicerea colecţionării acestei insecte, a păşunatului excesiv, a incendierii vegetaţiei

uscate; interzicerea lucrărilor de arat
şi a cositului acestor sectoare.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the South. The area of the species is of the Mediterranean
type, being reported in Spain (including
the Balearic Islands), France, Italy, the
Balkans, North Africa. (1)
HABITAT. Dry areas with low and rare vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. Met in steppe
territories, but populations are numerically reduced.
LIMITATION FACTORS. Destruction of habitat due to intensive grazing and processing of virgin land.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Develops a generation per year
and winters at the egg stage in ootheca of
the size of a cherry stone. The emergence
of larvae occurs in April and adults – in
July–September. Both larvae and adults
are predators, consuming small insects
such as flies etc.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
typical habitats of the species, identified
in the country; prohibition of the collec
ting of this species, of overgrazing, burn-

ing dry vegetation; prohibition of plowing and mowing works in these sectors.

Surse de informaţie
1. Battiston, Fontana, 2005.

N. Stahi

Information sources
1. Battiston, Fontana, 2005.

N. Stahi

Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)
BOLIVARIE-CU-ARIPILE-REDUSE

ANIMALE

Insecte

Ordinul Mantodea
Familia Mantidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Peste hotarele ţării este răspândită în
Asia Mică, Orientul Mijlociu, Caucaz şi Transcaucazia, în estul Kazah
stanului, Asia Centrală, în sud-vestul Mongoliei. Pe teritoriul Ucrainei
a fost semnalată în regiunile Odesa,
Herson şi în Crimeea. (2)
HABITATUL. Sectoarele de stepă slab
degradate şi semideşert cu vegetaţie,
unde sunt prezente asociaţiile de Artemisia – graminee.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul numeric al populaţiilor este scăzut.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor din cauza prelucrării terenurilor virgine; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o singură
generaţie pe an. Iernează în stadiul
de ou în ootecile de pe vegetaţia uscată. Larvele apar la sfârşitul lunii
mai–începutul lui iunie, iar insectele adulte – de la sfârşitul lunii iunie–
începutul lui iulie. Este un prădător
activ, hrana principală constituind,
în special, ortopterele, cu dimensiuni mici ale corpului, precum şi alte
insecte. (1, 2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei;
interzicerea colecţionării acestei insecte, a păşunatului excesiv, a incendierii plantelor uscate etc.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the south. Outside the
country it is spread in Asia Minor, the
Middle East, Caucasus and Transcaucasia, eastern Kazakhstan and Central
Asia, in south-western Mongolia. On the
territory of Ukraine it was reported in the
Odessa region, Kherson and Crimea. (2)
HABITAT. Sectors of less degraded steppe
and semi-steppe with vegetation, where
associations of Artemisia – graminaceous
plants are present.
QUANTITATIVE ASPECT. Met throughout
the country, populations are numerically low.

LIMITATION FACTORS. Habitat destruction due to processing of virgin land and
overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species has one generation
per year. Winters in the egg stage. The
larvae appear in late May–early June, and
adult insects – from late June–early July. It is an active predator, feeding mainly
on Orthoptera, with small body size, and
other small insects. (1, 2)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Conservation of
typical habitats of the species; prohibition of the collecting of this species, of
overgrazing, of burning of dried herbs
etc.

Surse de informaţie
1. Красная книга..., 2004; 2. Червона
книга..., 2009.

N. Stahi

Information sources
1. Красная книга..., 2004; 2. Червона
книга..., 2009.

N. Stahi
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Erythromma lindenii (Sélys, 1840)
LIBELULA-LUI-LINDEN
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Foto: © 123RF.com: Mauro Rodrigues

ANIMALE

Insecte

Ordinul Odonata
Familia Coenagrionidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Arealul speciei include Europa de Vest,
Transcaucazia şi Africa de NordVest.
HABITATUL. Sectoarele silvice, parcurile, pâlcurile de arbori şi tufari, luncile; mlaştinile, bazinele acvatice cu
apă stătătoare şi lin curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este nesemnificativ.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea sau
degradarea habitatelor terestre în urma activităţilor antropice; desecarea
şi poluarea bazinelor acvatice.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o generaţie la doi ani. Iernează în stadiul de
larvă. Adulţii apar la mijlocul lunii
mai şi zborul lor durează până în august. După copulaţie are loc depunerea pontei în ţesuturile plantelor
acvatice sau în mâlul din vecinătatea bazinelor. Stadiul embrionar durează cca 3-4 săptămâni, iar cel larvar – doi ani. (1) Adulţii şi larvele
sunt prădători, consumând alte insecte cu dimensiuni mai mici.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Convenţiei de la Berna, 1979; Anexa II a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the south. The area of the
species includes Western Europe, Transcaucasia and North-West Africa.
HABITAT. Forestry sectors, parks, clumps
of trees and bushes, meadows; marshes,
water basins with still water and smoothly flowing water.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of the
species is insignificant.
LIMITATION FACTORS. Destruction or degradation of terrestrial habitats from anthropic activities; drainage and pollution
of water basins.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops a generation
every two years. It winters in larva stage.
Adults appear in mid-May and fly until
August. After copulation the ponta is deposited in tissue of aquatic plants or in
the mud near basins. Embrion stage lasts
3-4 weeks, larva stage last 2 years. Atults
and larvae are predators, they consume
other insects of smaller dimensions.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annex II of the Habitats Directive; The Red
Book of the Republic of Moldova (ed. II).

Directivei Habitate, Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor caracteristice speciei; interzicerea colecţionării acestei
insecte; protejarea bazinelor acvatice împotriva poluării chimice şi organice.
Surse de informaţie
1. Cartea Roşie a Republicii Moldova, 2001.

N. Stahi

PROTECTION MEASURES. Conservation of
specific habitats; prohibition of the collecting of this species; protection against
chemical and organic pollution of water
basins.
Information sources
1. Cartea Rosie a Republicii Moldova, 2001.

N. Stahi

Anax imperator (Leach, 1815)
LIBELULĂ-IMPERIALĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe întreg teritoriul.
Arealul speciei este de tip central-palearctic-vestic.
HABITATUL. Masculii se concentrează
lângă zonele acvatice; femelele preferă lizierele, vegetaţia arbusticolă;
larvele populează apele stătătoare şi
puţin curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic.
FACTORII LIMITATIVI. Principalii factori sunt poluarea bazinelor acvatice, utilizarea pesticidelor etc.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o generaţie la

doi ani. Iernează în stadiul de larvă
în bazinele acvatice. (1) Adulţii apar
la sfârşitul lunii mai–mijlocul lui august. Ouăle sunt depuse în ţesuturile
vii ale plantelor acvatice. Larvele se
dezvoltă 2 ani, trecând prin cca 12
năpârliri. Adulţii şi larvele sunt prădători, consumând diverse organisme acvatice de talie mică: crustacee,
larve de broaşte, peşti, alte libelule,
muşte, ţânţari etc. (2, 3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Cercetarea
răspândirii speciei pe teritoriul ţării;
conservarea biotopilor caracteristici;

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is met throughout the country. The area type of the species is central-western-Palaearctic.
HABITAT. Males concentrate near water;
females prefer forest edges, shrub land
vegetation; larvae inhabit stagnant and
slowly flowing waters.
QUANTITATIVE ASPECT. The numbers of
the species is small.
LIMITATION FACTORS. Among the main
factors are pollution of water basins, pesticides use etc.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops a genera-

tion every two years. It winters in larva
stage in aquatic basins. Adults appear at
he end of May–middle of August. Eggs
are laid in living tissue of aquatic plants.
Larvae develop 2 years, passing through
12 moltings. Adults and larvae are predators, feeding on various small aquatic organisms: crustaceans, frog larvae, other
libelulae, flies, mosquitos etc. (2, 3).
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Research of the
species spread in the country; conservation of specific biotopes; eradication of
the pollution of water basins.

ANIMALE

Foto: © 123RF.com: Luca Mason

Insecte

Ordinul Odonata
Familia Libellulidae

protejarea bazinelor acvatice împotriva poluării.
Surse de informaţie
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Красная
книга..., 2004; 3. Червона книга..., 2009.

N. Stahi

Information sources
1. Neculiseanu et al., 1992; 2. Красная
книга..., 2004; 3. Червона книга..., 2009.

N. Stahi
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Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
LIBELULĂ-DE-BALTĂ
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Lubomír Hlásek

ANIMALE

Insecte

Ordinul Odonata
Familia Libellulidae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de sud. Peste hotarele ţării are o răspândire euro-siberiană şi este frecventă în Europa Centrală şi de Est. (1)
HABITATUL. Bazinele de apă dulce mezotrofice ca lacurile de pădure izolate, mlaştinile; braţele moarte ale râurilor; apele puţin acide până la neutre.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
rar pe teritoriul ţării. A fost observată în regiunea Cioburciu–Răscăieţi.
FACTORII LIMITATIVI. Activităţile antropice care duc la poluarea apelor
prin utilizarea pesticidelor etc.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specia dezvoltă o generaţie la
doi ani. Iernează în stadiul de adult
în bazinele acvatice. Adulţii apar de
la mijlocul lunii aprilie, iar copulaţia are loc în prima decadă a lunii
mai. Pontele sunt depuse în partea
inferioară a plantelor acvatice. Larvele se dezvoltă cca 2 ani şi trec prin
mai multe năpârliri. Adulţii şi larvele sunt prădătoare, consumând alte
insecte mici, în special ţânţarii. (2)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu
există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
Convenţiei de la Berna, 1979; Anexele II şi IV ale Directivei Habitate.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea biotopilor și protejarea bazinelor
acvatice împotriva poluării.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is met throught the country. Abroad
it is spread in the Euro-Siberian area and
it is common in Central and Eastern Europe. (1)
HABITAT. Mesotrophic freshwater basins
such as ponds in isolated forests, swamps;
dead branches of rivers; slightly acidic to
neutral waters.
QUANTITATIVE ASPECT. It is rare in the
country. It was registered in the region
Cioburciu–Rascaieti.

LIMITATION FACTORS. The main anthropogenous factors are water pollution,
pesticide use etc.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. The species develops a generation
every 2 years. It winters in adult stage in
aquatic basins. Adults appear in midApril, copulation takes place in the first
decade of May. The pontas are laid in the
inferior part of aquatic plants. Larvae
develop 2 years and pass through many
moltings. Atults and larvae are predators, they feed on smaller insects, especially mosquites.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Berne Convention, 1979; the Annexes II and IV of the Habitats Directive.
PROTECTION MEASURES. Biotope conservation and protection against pollution
of water basins.

Surse de informaţie
1. Dijkstra, 2007; 2. Стрекозы Белоруси
(Odonata of Belarus).

N. Stahi

Information sources
1. Dijkstra, 2007; 2. Стрекозы Белоруси
(Odonata of Belarus).

N. Stahi

COLEMBOLE

COLLEMBOLA

Ordinul PODUROMORPHA
Familia Neanuridae
Lathriopyga nistru (Bușmachiu, Deharveng, Weiner, 2010) –
Latriopiga-Nistrului

Lathriopyga nistru (Buşmachiu, Deharveng, Weiner, 2010)
LATRIOPIGA-NISTRULUI
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ANIMALE

Colembole

Ordinul Poduromorpha
Familia Neanuridae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU].
RĂSPÂNDIREA. În prezent este cunoscută numai în Republica Moldova. Se întâlneşte în canioanele
nistrene şi în zonele adiacente Nistrului Mijlociu şi Inferior. (1) Gen
cu numai 10 specii distribuite, în
special, în regiunea mediteraneeană a Europei. Unicul reprezentant al
genului în fauna Republicii Moldova.
HABITATUL. Populează litiera tufărişurilor de pe malurile Nistrului. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
poluarea habitatelor naturale; păşunatul.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Corpul plat, mărimea până
la 1,5 mm. Biologia nu este studiată. Specie hemiedafică, mezoxerofilă, activă în decursul întregului an;
participă activ la descompunerea resturilor vegetale şi la formarea humusului din sol.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte numai în condiţii naturale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea biotopilor caracteristici speciei şi
luarea lor sub ocrotire; controlul periodic al densităţii speciei; protejarea
habitatelor împotriva poluării.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. It is met in the
calcerous canyons and adjacent areas of
the Middle and Lower Nistru. (1) Genus
with 10 species distributed only in the
Mediterranean region of Europe. One
species of the genus is present in the fauna of the Republic of Moldova.
HABITAT. It lives in the litter under lower
shrubs on the banks of Nistru. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Rare species.
LIMITATION FACTORS. Destruction and
pollution of natural habitats; overgrazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Flat dorso-ventral body, size up

to 1,5 mm. It is a hemiedaphic, mesoxerophilous species, active during the year;
participating actively in the decomposition of organic matters and humus formation.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. It reproduces
only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law
PROTECTION MEASURES. Highlighting of
the habitats in which the species lives and
taking them under protection; the periodic control of the species density; the
protection of habitats against pollution.

Information sources

1. Buşmachiu et al., 2010.

G. Buşmachiu

1. Busmachiu et al., 2010.

G. Busmachiu

CRUSTACEE

CRUSTACEANS
Ordinul Mysidacea
Familia Mysidae
Paramysis baeri bispinosa (Mart., 1924) – Paramizis ber bispinos

Paramysis baeri bispinosa (Martynov, 1924)
PARAMIZIS BER BISPINOS
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Crustacee
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în cursul inferior al
Nistrului şi în lacul Cahul. Peste hotarele ţării populează cursurile inferioare ale fl. Kuban, Don, Nipru,
Dunărea, apele dulci ale României,
Bulgariei. (1)
HABITATUL. Lacurile cu ape dulci şi
salmastre; zonele cu fund nisipos sau
puţin nisipos, preferându-le pe cele
cu puţin mâl şi cu regim de oxigen
favorabil.
ASPECTUL CANTITATIV. Densitatea speciei constituie cca 1-2 ind./m2 în
cursul inferior al Nistrului şi 510 ind./m2 în lacul Cahul. Efectivul
acestui crustaceu se reduce. În peri-

oada 2009–2014 nu a fost înregistrat.
FACTORII LIMITATIVI. Poluarea bazinelor cu ape industriale reziduale şi
menajere; înnămolirea intensă a biotopilor nisipoşi.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Unul dintre cei patru reprezentanţi ai genului în fauna Republicii Moldova. Specie stenobiontă, oxifilă. Longevitatea – circa un
an. Prolificitatea – 68-170 de ouă.
În perioada de reproducere (aprilie–
octombrie) formează patru generaţii. Indivizii tineri ajung la maturitate la 40-45 de zile, având lungimea
corpului de 16–17 mm. (1, 2)

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte numai în condiţii naturale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
periodic al densităţii speciei; prevenirea poluării bazinelor de apă; introducerea speciei în unele lacuri de
acumulare.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the lower course of
the Nistru river and lake Cahul. Abroad
inhabits the lower courses of rivers
Kuban, Don, Dnepr, Danube, the freshwaters of Romania, Bulgaria. (1)
HABITAT. Lives in freshwater and brackish
lakes, inhabiting the areas with sandy or
slightly sandy bottoms, preferring those
with less silt and favorable oxygen regime.
QUANTITATIVE ASPECT. The species density is about 1-2 ind./m2 in the lower Nistru and 5-10 ind./m2 in lake Cahul. Du-

ring the period of 2009–2014 the species
has not been recorded.
LIMITATION FACTORS. Pollution of river
water with industrial and domestic waste;
intense silting of sand biotopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. One of the four specimens of
the genre in the fauna of Republic of
Moldova. Stenobiont, oxyphile species.
Longevity – about one year. Prolificacy – 68-170 eggs. In the breeding period (April–October) it forms four generations. Young specimens reach maturity at
40-45 days, having a body length of 16–
17 mm. (1, 2)

REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduction takes place only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Regular control
of the density of the species; prevention
of pollution of water basins; placement of
the species in some accumulation reservoirs.

Surse de informaţie
1. Животный мир Молдавии. Мшанки...,
1984; 2. Мордухай-Болтовской, 1960.

I. Toderaş, I. Dediu, O. Munjiu

Information sources
1. Животный мир Молдавии. Мшанки...,
1984; 2. Мордухай-Болтовской, 1960.

I. Toderas, I. Dediu, O. Munjiu

BIVALVE

BIVALVES
Ordinul Venerida
Familia Cardiidae
Hypanis colorata (Eich., 1929) – Hipanis-colorat
Hypanis laeviuscula fragilis (Milasch., 1908) – Hipanis-neted-fragil
Hypanis pontica (Eich., 1838) – Hipanis-de-Marea Neagră

Hypanis colorata (Eichwald, 1929)
HIPANIS-COLORAT
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Foto: © O. Munjiu
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în lacul de acumulare
de la Cuciurgan. Peste hotarele ei este răspândită în sistemele estuare ale
fl. Nistru, Nipru, Bug, Don, Kuban,
Volga, în Marea Caspică, în ecosistemele acvatice ale României şi Bulgariei. (1)
HABITATUL. Preferă apele cu mineralizarea excesivă (până la 1 g/l), biotopii nisipoşi şi mâlos-nisipoşi.
ASPECTUL CANTITATIV. Frecvenţa întâlnirii – 5–10%, densitatea nu depăşeşte 40 ind./m2. Perioada 2009–
2014: doar în 2014 au fost depistaţi
31 de indivizi ai speciei în lacul refrigerent Cuciurgan, densitatea fi-

ind egală cu 6-200 ind./m2. Efectivul speciei se reduce.
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimurilor de oxigen şi hidrodinamic
în lacul Cuciurgan; impurificarea
apei în urma funcţionării centralei
termoelectrice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Se înmulţeşte începând cu
al doilea an de viaţă. Perioada de înmulţire – lunile mai–septembrie.
Prolificitatea – până la câteva sute
de mii de ouă, care se fecundează în
apă. Din acestea apar larve-veligher
liber plutitoare. Viaţa de plancton a
larvelor durează vara circa două săptămâni (3), apoi ele se scufundă şi se
transformă în animale mature, care
sunt mai rezistente la salinitatea ri-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the Cuciurgan accumulation lake. Abroad it is found in
the estuarine systems of the rivers Nistru,
Dnepr, Bug, Don, Kuban, Volga, the
Caspian Sea, in water ecosystems of Romania and Bulgaria. (1)
HABITAT. Prefers waters with excessive
mineralization (up to 1 g/l), the sandy
and sludged sand biotopes.
QUANTITATIVE ASPECT. Frequency of meeting – 5–10%, the density does not exceed 40 ind./m2. For the period of 2009–
2014: only in 2014, 31 specimens were
found in the condenser lake Cuciurgan,
the density being equal to 6-200 ind./m2.

LIMITATION FACTORS. Modification of the
oxygen and hydrodynamic regimes in
the lake Cuciurgan; the pollution of water by the thermoelectric power plant.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Reproduction starts in the second year of life. Reproduction period is
in May–September. Prolificacy – up to
several hundreds thousand eggs, which
are incubated in water. From the eggs
appear free-floating veliger larvae. The
plankton life of the larvae lasts in summer for about two weeks (3), after which
the larvae sink and become a mature animal that is more resistant to high salinity water than youth. (2) The mollusk loses the ability to breathe normally if the

dicată a apei decât tineretul. (2) Molusca pierde capacitatea de a respira
normal, dacă conţinutul de oxigen
din apă scade până la 1 mg/l. (3)
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte numai în condiţii naturale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
periodic al densităţii speciei şi luarea
ei sub protecţie; aplicarea unor măsuri pentru prevenirea poluării lacului refrigerent Cuciurgan.
Surse de informaţie
1. Жадин, 1952; 2. Марковский, 1953;
3. Мордухай-Болтовской, 1960.

I. Toderaş, O. Munjiu, I. Şuberneţki

oxygen content of the water decreases to
1 mg/l. (3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduction takes place only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Periodic control
of density of the species its taking under
protection; enforcement of measures to
prevent pollution of condenser lake Cuciurgan.
Information sources
1. Жадин, 1952; 2 Марковский, 1953;
3. Мордухай-Болтовской, 1960.

I. Toderas, O. Munjiu, I. Subernetki

Hypanis laeviuscula fragilis (Milaschewich, 1908)
HIPANIS-NETED-FRAGIL
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Bivalve

Ordinul Venerida
Familia Cardiidae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în cursul inferior
al Nistrului, în lacul de acumulare
de la Cuciurgan. Peste hotarele ţării a fost semnalată în sistemele estuare ale fl. Dunărea, Nistru, Bug, în
ecosistemele acvatice ale României,
Bulgariei. (1)
HABITATUL. Biotopii nămolurilor cenuşii şi ai nisipurilor înnămolite.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
indivizi izolaţi, în ultimii ani se înregistrează foarte rar. În 2009–2014
au fost semnalate doar cochilii în lacul refrigerent Cuciurgan şi lacul
Cahul.

FACTORII LIMITATIVI. Creşterea salinităţii apei; poluarea râurilor şi lacurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Nu sunt studiate. Trăieşte în
apele dulci şi cu salinitate mică, la
adâncimea de 2–6 m. (2) Subspecie
tipică pentru bazinul Mării Negre.
Reprezentant al faunei caspice autohtone relicte.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte numai în condiţii naturale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
periodic al densităţii speciei şi studierea particularităţilor biologice; in-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found in the lower course of the
Nistru river, in the Cuciurgan accumulation lake. Abroad it was reported in estuarine systems of the rivers Danube, Nistru, Bug, in water ecosystems of Romania and Bulgaria. (1)
HABITAT. Biotopes of grey sludge and of
silted sand.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
are met, in the recent years – recorded very rarely. In 2009–2014 only shells
were identified in the condenser lake
Cuciurgan and the lake Cahul.

LIMITATION FACTORS. Increasing salinity;
pollution of rivers and lakes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. Not studied. Lives in fresh and
low salinity waters at the depth of 2–
6 m. (2) Subspecies typical for the Black
Sea. Representative of the indigenous
Caspian relict fauna.
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduction takes place only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Regular control
of the density of the species and study of

tensificarea protecţiei ecosistemelor
acvatice împotriva poluării.
Surse de informaţie
1. Жадин, 1952; 2. Мордухай-Болтовской,
1960.

I. Toderaş, O. Munjiu, I. Şuberneţki

its biological characteristics; strengthening the protection of water ecosystems
against pollution.
Information sources
1. Жадин, 1952; 2. Мордухай-Болтовской,
1960.

I. Toderas, O. Munjiu, I. Subernetki
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Hypanis pontica (Eichwald, 1838)
HIPANIS-DE-MAREA NEAGRĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în lacul refrigerent
Cuciurgan, în cursul inferior al Nistrului. Peste hotarele ţării a fost semnalată în sistemele estuare ale fl. Dunărea, Nipru, Bug, Don, în ecosistemele acvatice ale României, Bulgariei. (1)
HABITATUL. Nămolurile şi nisipurile
înnămolite.
ASPECTUL CANTITATIV. În lacul refrigerent Cuciurgan densitatea speciei
în sectorul mijlociu variază periodic
între 40 şi 80 ind./m2, în sectorul inferior se întâlneşte mai rar. Actualmente efectivul speciei continuă să
scadă. În toamna 2012 a fost înregis-

trat doar 1 exemplar în sectorul superior al lacului Cuciurgan.
FACTORII LIMITATIVI. Salinitatea înaltă a apei, conţinutul mare de substanţe organice în depunerile de
fund.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Unul dintre cei patru reprezentanţi ai genului în fauna Republicii Moldova. Fecundarea ouălor
are loc direct în apă; din ele se dezvoltă larve-veligher liber plutitoare,
care la început vieţuiesc în plancton,
apoi se aşază la fund şi cresc, devenind animale liber târâtoare. (1) Se
reproduce din aprilie până la sfârşitul lui august. Larvele trăiesc în
plancton 14-16 zile; densitatea maximă este atinsă în luna iunie. (2, 3)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is found in the condenser lake
Cuciurgan and in the lower course of the
Nistru river. Abroad it is found in the estuarine systems of the rivers Danube,
Dnepr, Bug, Don, in the water ecosystems of Romania and Bulgaria. (1)
HABITAT. Sludge and silting sand.
QUANTITATIVE ASPECT. In the condenser
lake Cuciurgan the density of species in
the middle sector varies periodically between 40 and 80 ind./m2, in the lower
sector it is found rarely.
At the present the species number continues to decline. In autumn 2012 only one

specimen was recorded in the upper sector of Cuciurgan lake.
LIMITATION FACTORS. High salinity water, with high content of organic material
in the bottom sediments.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. One of the four representatives of
the genus in the fauna of the Republic of
Moldova. Incubation of eggs takes place
directly in water, free-floating veliger
larvae hatch from the eggs and initially live in plankton form, later it rests on
the bottom and grows becoming a creeping animal. (1) The reproduction takes
place from April to late August. The larvae live in plankton form from 14 to 16

REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Se
înmulţeşte numai în condiţii naturale.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea tuturor biotopilor caracteristici
speciei şi luarea lor sub ocrotire.
Surse de informaţie
1. Жадин, 1952; 2. Марковский, 1953;
3. Марковский, 1955.

I. Toderaş, O. Munjiu, I. Şuberneţki

days; the maximum density is in June. (2,
3)
REPRODUCTION IN CAPTIVITY. Reproduction takes place only in natural conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II).
PROTECTION MEASURES. Identification of
all biotopes where the respective species
lives and taki ng them under protection.
Information sources
1. Жадин, 1952; 2. Марковский, 1953;
3. Марковский, 1955.
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