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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
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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.

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,
Ministrul Mediului

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

Acad. Gheorghe DUCA,
Preşedintele Academiei de
Ştiinţe a Moldovei

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
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MAGNOLIOPHYTA

MAGNOLIOPSIDA
Familia Apiaceae

Laserpitium latifolium L. – Zmeoaică-latifolie
Physocaulis nodosus (L.) Tausch – Fizocaulis-noduros
Pimpinella titanophila Woronow – Petringei-microfili
Seseli peucedanifolium Bess. – Zmeoaie-peucedanifolie

Familia Asclepiadaceae
Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. fil. – Rânduniţă-brunie
(iarba-fiarelor)

Familia Asteraceae
Achillea ochroleuca Ehrh. – Alunică-palid-galbenă
Centaurea angelescui Grint. – Albăstriţă-Angelescu
Centaurea salonitana Vis. – Albăstriţă-saloniană
Centaurea thirkei Sch. Bip. – Albăstriţă-Tirke
Hieracium laevigatum Willd. – Vulturică-lucioasă
Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. – Iurinee-integrifolie
Scorzonera austriaca Willd. – Lăptiucă-austriacă
Scorzonera mollis Bieb. – Lăptiucă-moale
Serratula bulgarica Acht. et Stoj. – Gălbinare-bulgărească
Serratula coronata L. – Gălbinare-coronată
Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner – Gălbinare-licopifolie

Familia Berberidaceae
Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. – Leontică-de-Odesa

Familia Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Arin-negru
Alnus incana (L.) Moench – Arin-alb

Familia Boraginaceae
Rindera umbellata (Waldst. et Kit.) Bunge – Rinderă-umbelată

Familia Brassicaceae
Alyssum gmelinii Jord. – Ciucuşoară-Gmelin
Crambe tataria Sebeók – Odolean-tătăresc
Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. – Colţişor-glandulos
Dentaria quinquefolia Bieb. – Colţişor-pentafoliolat
Lunaria rediviva L. – Lopăţea-renascentă
Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. – Şiverechie-podoliană

Familia Caryophyllaceae
Bufonia parviflora Griseb. – Bufonie-parvifloră
Dianthus deltoides L. – Garofiţă-triunghiulară
Dianthus pallidiflorus Ser. – Garofiţă-palidifloră
Dianthus polymorphus Bieb. – Garofiţă-polimorfă
Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub – Nisipăriţă-Bieberştein
Eremogone cephalotes (Bieb.) Fenzl – Nisipăriţă-capitată

Eremogone rigida (Bieb.) Fenzl – Nisipăriță-rigidă
Gypsophila pallasii Ikonn. – Gipsoriţă-palas
Herniaria glabra L. – Feciorică-glabră
Minuartia glomerata (Bieb.) Degen. – Mierluţă-glomerată
Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. – Paronichie-capitată
Silene italica (L.) Pers. – Cercel-italian
Silene supina Bieb. – Cercel-pitulat
Silene viridiflora L. – Cercel-verziflor
Viscaria atropurpurea Griseb. – Lipicioasă-purpurie

Familia Celastraceae
Euonymus nanus Bieb. – Vonicer-pitic

Familia Cistaceae
Helianthemum canum (L.) Hornem. – Mălăoaie-căruntă

Familia Convolvulaceae
Convolvulus cantabrica L. – Volbură-cantabriană
Convolvulus lineatus L. – Volbură-liniată

Familia Corylaceae
Carpinus orientalis Mill. – Carpen-oriental (cărpiniţă)

Familia Crassulaceae
Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm. – Nevăstuicărusească

Familia Fabaceae
Astragalus pastellianus Pollini – Astragal-pastelian
Astragalus pubiflorus DC. – Astragal-pubiflor
Genista tetragona Bess. – Drobişor-tetramuchiat
Genistella sagittalis (L.) Gams – Grozamă-sagitată
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. – Bobiţel-nigrescent
Medicago rigidula (L.) All. – Lucernă-rigidiusculă
Securigera elegans Panč. – Coronişte-elegantă
Trifolium pannonicum Jacq. – Trifoi-panonian

Familia Geraniaceae
Erodium ciconium (L.) L`Her. – Pliscul-berzei

Familia Hypericaceae
Hypericum montanum L. – Sunătoare-montană
Hypericum tetrapterum Fries – Sunătoare-aripată

Familia Lamiaceae
Melittis sarmatica Klok. – Dumbravnic
Nepeta parviflora Bieb. – Cătuşnică-microfloră
Scutellaria supina L. – Migrău-pitulat
Thymus calcareus Klok. et Bess.-Schost. – Cimbru-de-calcare

Familia Linaceae
Linum linearifolium Javorka – In-linearifoliu

Familia Monotropaceae
Monotropa hypophegea Wallr. – Sugătoare-glabră
Monotropa hypopitys L. – Sugătoare comună
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Familia Nymphaeaceae
Nymphaea alba L. – Nimfă-albă

Familia Onagraceae
Chamerion dodonaei (Vill.) Holub – Răscoage-Dodoneus

Familia Paeoniaceae
Paeonia peregrina Mill. – Bujor-străin

Familia Plantaginaceae
Plantago schwarzenbergiana Schur – Pătlagină-Schwarzenberg

Familia Polygalaceae
Polygala vulgaris L. – Amăreală comună

Familia Pyrolaceae
Orthilia secunda (L.) House – Merişor-secund
Pyrola rotundifolia L. – Brăbănoi

Familia Ranunculaceae
Aconitum eulophum Rchb. – Omag-galben
Aconitum lasiostomum Rchb. et Bess. – Omag-lasiostom
Adonis wolgensis Stev. – Ruşcuţă-volgeană
Caltha palustris L. – Bulbuc-palustru (calcea-calului)
Delphinium fissum Waldst. et Kit. – Nemţişor-fisurat
Hepatica nobilis Mill. – Popâlnic-nobil
Pulsatilla grandis Wend. – Dediţel-mare
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Dediţel-patent
Ranunculus lingua L. – Boglar-lingulat
Thalictrum foetidum L. – Rutişor-fetid

Familia Rosaceae
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Bârcoace
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. – Păducel-pentagin
Padus avium Mill. – Mălin comun
Potentilla astracanica Jacq. – Scrântitoare-astrahanică
Pyrus elaeagnifolia Pall. – Păr-eleagnifoliu
Rosa frutetorum Bess. – Măceş-frutetos
Rosa pygmaea Bieb. – Măceş-pitic
Sorbus domestica L. – Scoruş-domestic

Familia Rutaceae
Dictamnus gymnostylis Stev. – Frăsinel

Familia Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites L. – Prescurice-tridigitată

Familia Scrophulariaceae
Digitalis lanata Ehrh. – Degeţel-lânos
Pedicularis kaufmannii Pinzg. – Darie-Kaufman

Familia Solonaceae
Scopolia carniolica Jacq. – Scopolie-carniolică (mutulică)
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Familia Thymelaeaceae
Daphne mezereum L. – Tulichină-mortală

Familia Trapaceae
Trapa natans L. – Cornaci-natant

Familia Valerianaceae
Valeriana tuberosa L. – Odolean-tuberos

Familia Vitaceae
Vitis sylvestris C.C. Gmel. – Viţă-de-pădure
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Laserpitium latifolium L.
ZMEOAICĂ-LATIFOLIE
Clasa

Magnoliopsida
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Mihăileni,
Cotiujeni (pădurea „Rosoşeni”),
com. Caracuşenii Vechi (Briceni) şi
în preajma com. Ocniţa (Ocniţa). (1,
2) Specie europeană (montan-subalpină). Peste hotarele ţării este răspândită în Peninsula Scandinavă
(partea de sud), Europa Atlantică şi
Centrală, în regiunea mediteraneeană (Balc.).
HABITATUL. Lizierele şi poienile; pădurile de stejar-pedunculat cu cireş.
Specie caracteristică pentru vegetaţia din clasa Trifolio-Geranietea.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi în grupuri mici, până la 10 exem-

plare, pe suprafeţe foarte restrânse. (2)
FACTORII LIMITATIVI. Populaţiile restrânse; cositul poienilor până la maturizarea plantei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie hemicriptofită, amfitolerantă, euritermă. Preferă soluri
cu reacţie slab acid-neutră. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în august–septembrie. Reproducerea are
loc prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Plantele obţinute în
condiţii ex-situ înfloresc în al 7-lea
an de vegetaţie.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Teritorial este protejată în cadrul Rezervaţiei naturale silvice „Rosoşeni”.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitori
zarea populaţiilor existente; interzicerea colectării pentru ierbar; cultivarea ex-situ a plantei pentru obţinerea seminţelor şi reintroducerea în
habitatul caracteristic.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in the communes of Mihaileni, Cotiujeni (forest „Rososeni”), Ca-
racusenii Vechi (Briceni) and in the
surroundings of the commune of Ocnita (Ocnita). (1, 2) A European species (mountain-subalpine). Outside the
country it is spread in Scandinavia (the
southern part), Atlantic and Central Europe, in the Mediterranean region (the
Balk.).
HABITAT. Edges of the forests and glades;
forests of European oak with cherry-tree.
This is the species typical for the vegetation of the class Trifolio-Geranietea.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily and in small groups of up to 10 specimens on very limited areas. (2)
LIMITATION FACTORS. Small populations;
mowing of glades before the plants become mature.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A hemicryptophyte, an amphitolerant and eurytherm species. It prefers soils with light acid-neutral reaction.
Blooms in July–August and fructifies in
August–September. Propagates by seeds.
(3)
CULTIVATION. The plants obtained in exsitu conditions are blooming in the seventh year of vegetation.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected in the Natural Forestry Reservation
„Rososeni”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
existent populations; prohibiting of
plant collection for herbaria; cultivation
in ex-situ conditions for seed production
and re-introduction in its specific habitat.

Surse de informaţie
1. Săvulescu, Rayss, 1934; 2. Pînzaru, 1995;
3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia ecologică..., 1999.

P. Pînzaru, V. Cantemir

Information sources

1. Savulescu, Rayss, 1934; 2. Pinzaru, 1995;
3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia ecologica..., 1999.

P. Pinzaru, V. Cantemir

Physocaulis nodosus (L.) Tausch (=Scandix nodosa L., Chaerophyllum
FIZOCAULIS-NODUROS
Clasa

nodosum (L.) Crantz, Myrrhoides nodosa (L.)
Cannon)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea s. Brătianovca (Hânceşti) şi a staţiei Zloţi
(Cimişlia). Specia se află la limita de
nord a arealului. Peste hotarele ţării creşte în partea de est a regiunii
mediteraneene, în Europa Centrală
(România), Crimeea, Caucaz, Asia
Mică şi Mijlocie (munţi), Iran, fiind
introdusă în Franţa şi Marea Britanie. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele în pădurea cu stejar-pufos.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte, de regulă, în grupuri difuze, cu abundenţa 1-2. Populaţia existentă reprezintă un număr semnificativ de peste

500 de exemplare mature pe o suprafaţă de cca 1 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; izolarea populaţiilor; activităţile recreative; unica populaţie
găsită recent.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită, efemeră. Înfloreşte în mai; fructifică
în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. Productivitatea seminceră înaltă.
Mezofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în
rezervaţiile peisagistice „Cărbuna” şi
„Sărata Galbenă”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
village of Bratianovca (Hancesti) and of
the Zloti station (Cimislia). The species is
located at the northern limit of the natural habitat. Outside the country it can
be met in the eastern part of the Mediterranean region, in Central Europe (Romania), the Crimea, the Caucasus, Asia
Minor and Middle Asia (in mountains),
Iran, being introduced in France and the
Great Britain. (1, 2)
HABITAT. Glades and edges of forests with
Hungarian oak.

QUANTITATIVE ASPECT. Usually, the species grows in discrete groups of 1-2. The
existent population is composed of a significant number of more than 500 adult
specimens on the area of about 1 ha.
LIMITATION FACTORS. Location at the limit
of the natural habitat; recreational activities; a single population found recently.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual, ephemeral plant, a
therophyte. Blooms in May and fructifies
in June. The species propagates by seeds.
It has high seeds productivity. Mesophylous.
CULTIVATION. Not practiced.
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Foto: © V. Ghendov

Magnoliophyta

Familia Apiaceae

monitorizarea stării populaţiei existente; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi; conservarea şi
multiplicarea speciei în condiţii exsitu şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Cannon, 1968; 2. Виноградова, 2004;
3. Пынзару, 2013.

T. Izverscaia, V. Ghendov

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the landscape reservations „Carbuna”
and „Sarata Galbena”. (3)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
monitoring of the status of existing populations; identification and protection of
new places of vegetation; ex-situ conservation, the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Cannon, 1968; 2. Виноградова, 2004;
3. Пынзару, 2013.

T. Izverscaia, V. Ghendov
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Pimpinella titanophila Woronow (=P. tragium Vill. subsp.
PETRINGEI-MICROFILI
Clasa

titanophila (Woronow) Tutin)
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Magnoliophyta

Familia Apiaceae

STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea
or. Grigoriopol, com. Taşlâc, Butor,
s. Crasnogorca, Andriaşevca Nouă
(UATSN). Specia se află la limita de
vest a arealului. Peste hotarele ţării
creşte în partea centrală şi cea de est
ale Europei de Vest, în Crimeea, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Locurile uscate; pajiştile xerice pietroase; versanţii însoriţi;
pajiştile stepice.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri a câte 3-4 exemplare;
rareori formează pâlcuri de 1–2 m
în diametru, alcătuind populaţii mici
pe suprafeţe de 1–2 ha.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile izolate; biotopul restrâns specific, stâncos, calcaros; distrugerea şi
ruderalizarea habitatelor naturale;
împădurirea pantelor calcaroase cu
specii alohtone (Robinia pseudacacia, Pinus sp. ş.a.); exploatarea carierelor; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie (septembrie); fructifică în iulie–septembrie.
Se înmulţeşte prin seminţe. Specie
xerofilă, calcifilă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met near the town of
Grigoriopol, the communes of Taslac
and Butor, the villages of Crasnogorca
and Andriasevca Noua (Transnistrian
region). The species is located at the western limit of its natural habitat. Outside
the country it grows in the central and
eastern part of Western Europe, Crimea
and the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Dry places; xeric stony pastures;
sunny slopes; steppe pastures.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
solitarily or in small groups of 3-4 specimens; rarely it forms clusters of 1–2 m

in the diameter, thus, making up small
populations on the area of 1–2 ha.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; isolated populations; a limited, specific, cliffy,
calcareous biotope; destruction and ruderalisation of the natural habitats; afforestation of calcareous slopes with allochtonous species (Robinia pseudacacia,
species of genus Pinus etc.); exploitation
of open-cast mines; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial hemicryptophyte.
Blooms in June–July (September) and
fructifies in July–September. The species

Sectorul reprezentativ cu vegetaţie
de stepă „Andriaşevca Nouă”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
ocrotirea locurilor de creştere a speciei; monitorizarea stării populaţiilor; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi; conservarea
speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Tutin, 1968; 2. Цвелев, 2004(1).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

propagates by seeds. Xerophylous and
calciphilous.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Protected territorially in the
Representative Sector with the Steppe
Vegetation „Andriasevca Noua”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; protection of places of the species vegetation; monitoring at the status of the populations; identification and protection of
new places of the species vegetation; the
species ex-situ conservation.
Information sources

1. Tutin, 1968; 2. Цвелев, 2004(1).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova
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Seseli peucedanifolium Bess.
ZMEOAIE-PEUCEDANIFOLIE
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este răspândită în com. Roşietici (s. Cenuşa), com. Ştefăneşti
(s. Prodăneştii Vechi), com. Prodăneşti (Floreşti), s. Rogojeni (Şoldăneşti), or. Rezina, com. Trebujeni
(s. Trebujeni, Butuceni, Morovaia) (Orhei), com. Ciorescu (s. Făureşti) (mun. Chişinău), or. Râbniţa,
s. Stroieşti, Beloci, Molochişul Mare, Haraba, Plopi, Hârjău, Sărăţei,
Pâcalovo, Şmalena, Andreevca, Taşlâc, or. Grigoriopol (UATSN). (1, 2)
Specie endemică. Peste hotarele ţării se întâlneşte în România (Podişul
Babadag) şi Ucraina (Podişul Podoliei în bazinul mijlociu al Nistrului).

HABITATUL. Calcarele nude ale sarmaţianului mediu sau solul rendzinic, bogat în pietriş calcaros. Specie
caracteristică pentru vegetaţia din
alianţa Genisto tetragonae-Seselion
peucedanifolii.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează fitocenoze relativ mari, cu abundenţa 1-3. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Extragerea calcarului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă terofit-hemicriptofită
(bianuală sau de 3 ani), după prima
fructificare plantele pier. Specie xerofilă, calcifilă, termofilă. Înfloreşte
în iulie–august; fructifică în august–
septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. (2, 3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the communes
of Rosietici (the village of Cenusa), Stefanesti (the village of Prodanestii Vechi),
Prodanesti (Floresti), the village of Rogojeni (Soldanesti), the town of Rezina,
the commune of Trebujeni (villages Trebujeni, Butuceni, Morovaia) (Orhei), the
commune of Ciorescu (the village of Fauresti) (the municipality of Chisinau), the
town of Rabnita, the villages of Stroiesti,
Beloci, Molochisul Mare, Haraba, Plopi,
Harjau, Saratei, Pacalovo, Smalena, Andreevca, Taslac, the town of Grigoriopol
(Transnistrian region). (1, 2) An endemic
species. Outside the country it can be
found in Romania (the Babadag Plateau)

and Ukraine (the Podolian Plateau in the
middle basin of the Nistru river).
HABITAT. The species grows on bare limestones of the middle Sarmatian period or
on rendzina soils, rich in calcareous gravel. The species is typical for the vegetation of the alliance Genisto tetragonaeSeselion peucedanifolii.
QUANTITATIVE ASPECT. It creates relatively big plant communities with the number of 1-3. (1)
LIMITATION FACTORS. Extraction of limestone.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A therophyte-hemicryptophyte
(biannual or of 3 years), after the first
fruits the plants perish. A xerophilous,
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Magnoliophyta

Familia Apiaceae

CULTIVAREA. În condiţii ex-situ poate
trece la ciclul vital anual.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Teritorial este protejată în Parcul Naţional „Orhei”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evitarea extragerii calcarului în locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Pînzaru, 1997, 2000; 2. Пынзару, Рущук,
2008; 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia
ecologică..., 1999.

P. Pînzaru

calciphylous and thermophylous species. Blooms in July–August and fructifies in August–September. Propagates by
seeds. (2, 3)
CULTIVATION. In ex-situ conditions it can
passes into the annual life cycle.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected
in the National Park „Orhei”.
PROTECTION MEASURES. Avoidance of the
extraction of limestone in the places of
the plants growth.
Information sources
1. Pinzaru, 1997, 2000; 2. Пынзару, Рущук,
2008; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia
ecologica..., 1999.

P. Pinzaru
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Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. fil.
RÂNDUNIŢĂ-BRUNIE (IARBA-FIARELOR)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova unicul loc de creştere este atestat
în com. Câşliţa-Prut (Cahul). Peste
hotarele ţării este răspândită în Europa de Sud-Est. Element ponticobalcanic.
HABITATUL. Colinele stepice; locurile
pietroase şi uscate.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul plantelor este foarte redus. În locul de
creştere vegetează 3-5 exemplare în
faza generativă.
FACTORII LIMITATIVI. Se află la limita nord-vestică a arealului; habitate
cu populaţii foarte restrânse.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicripto-

fită, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacţie slab
acid-neutră. Înfloreşte şi fructifică
în mai–iunie. Reproducerea are loc
prin seminţe şi vegetativ. (1)
CULTIVAREA. Nu creşte în condiţii
ex-situ.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a
Europei; Cartea Roşie a plantelor vasculare din România. (2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Cultivarea
în grădini botanice şi repatrierea în
habitatele tipice speciei; intensificarea controlului asupra stării populaţiilor; conservarea seminţelor în
bănci de gene. Este propusă includerea în Lista speciilor protejate de
stat.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the only growing place was attested in the commune of Caslita-Prut (Cahul). Outside the country it is spread in
the South-Eastern Europe. A Ponto-Balkan element.
HABITAT. Steppe hills; stony and dry pla
ces.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
plants is very small. In growing places 3-5 specimens vegetate in generative
phase.

LIMITATION FACTORS. Located at the
north-western limit of the habitat; habitats with very small populations.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte, heliophilous, xerophilous, moderately thermophilous, it prefers soils with
light acid-neutral reaction. Blooms and
fructifies in May–June. Propagates by
seed and vegetatively. (1)
CULTIVATION. It does not grow in ex-situ
conditions.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in the European Red List and The Red Book of vascular
plants in Romania. (2)

PROTECTION MEASURES. Cultivation in
botanical gardens and repatriation in
typical habitats of the species; increasing
the control of population status; conservation of seeds in gene banks. It has been
proposed to include it in the List of species protected by the state.

1. Negru et al., 2002; 2. Dihoru, Negrean,
2009.

V. Cantemir, S. Manole

Information sources

1. Negru et al., 2002; 2. Dihoru, Negrean,
2009.

V. Cantemir, S. Manole

Achillea ochroleuca Ehrh. (=A. kitaibeliana Soό, A. pectinata Willd.,
ALUNICĂ-PALID-GALBENĂ

non Lam.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova în anii 1930–1950 a fost întâlnită
în s. Creţoaia (Anenii Noi), or. Taraclia, s. Dermengi (Taraclia), or. Vulcăneşti, com. Baurci (UTAG), or. Cahul, com. Găvănoasa (Cahul), com.
Troiţcoe (Cimişlia). În prezent creşte în apropierea s. Ciumai (Taraclia),
com. Bugeac (UTAG), s. Andriaşevca Nouă (UATSN). Specia se află
la limita de nord a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în
Peninsula Balcanică, în sud-estul
Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei. (1, 2)
HABITATUL. Colinele stepizate. (3)

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte pe un
sector cu suprafaţa de cca 2 ha; formează pâlcuri mici de 1–2 m2.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; distrugerea
şi ruderalizarea locurilor de creştere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică
în iulie–august. Se înmulţeşte prin
seminţe şi vegetativ. Specie xerofilă.
Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante decorative şi medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată
în cadrul Rezervaţiei naturale „Bu-

geac”, în sectoarele reprezentative cu
vegetaţie de stepă „Andriaşevca Nouă” şi „Ciumai”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
monitorizarea stării populaţiilor şi
evidenţierea noilor locuri de creştere.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova during 1930–1950, the species
has been met in the village of Cretoaia
(Anenii Noi), the town of Taraclia, the
village of Dermengi (Taraclia), the town
of Vulcanesti, the commune of Baurci (ATU Gagauzia), the town of Cahul,
the commune of Gavanoasa (Cahul), the
commune of Troitcoe (Cimislia). Currently, the species can be met on the outskirts of the commune of Ciumai (Taraclia), the commune of Bugeac (ATU
Gagauzia), the village of the Andriasevca Noua (Transnistrian region). The species is located at the northern limit of
its natural habitat. Outside the country
it is spread on the Balkan Peninsula, in

south-eastern regions of Central Europe
and south-western Ukraine. (1, 2)
HABITAT. Steppe hills. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
on an area of about 2 ha; it forms clusters
on the area of 1–2 m2.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the habitat limits; destruction and
ruderalisation of vegetation places.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in May–June and fructifies in July–August. The species propagates by seeds or vegetatively. A xerophylous species. The plant is decorative, medicinal, aromatic, forage and tanning.

CULTIVATION. Grows in the collection
of decorative and medicinal plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Natural Reservation „Bugeac”, in the
representative sectors with steppe vegetation „Andriasevca Noua” and „Ciumai”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; monitoring of the status of populations and
identification of new places of the species
growth.
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Surse de informaţie
1. Richardson, 1993; 2. Цвелев, 1994; 3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia, V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources
1. Richardson, 1993; 2. Цвелев, 1994;
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia, V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Centaurea angelescui Grint.
ALBĂSTRIŢĂ-ANGELESCU
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte la vest de com. Găvănoasa (Cahul), com. Chioselia
(Cantemir), în trupurile de pădure
Pelinei şi Flămânda. Arealul speciei
cuprinde sud-estul Europei. Endemit european. (1)
HABITATUL. Pădurile subaride de stejar-pufos, lizierele, marginile poienilor, precum şi sub coronamentul
plantaţiilor de salcâm-alb din apropierea locurilor naturale de creştere.
ASPECTUL CANTITATIV. Este răspândită pe o suprafaţă de cca 500 m2, unde se întâlneşte solitar sau în grupuri
mici, câte 6-9 exemplare generative
şi juvenile.

FACTORII LIMITATIVI. Se află la limita
nord-estică a arealului; degradarea
pădurilor de stejar-pufos; modificarea habitatelor plantelor; păşunatul
în pădure; cositul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită europeană (mediteraneeană), xeromezofilă,
mezotermă. Înfloreşte de la mijlocul
lunii mai până la începutul lui iulie;
fructifică în iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe. (2)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii
ex-situ în colecţia Grădinii Botanice
a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Teritorial este protejată în cadrul Re-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met to the west of the commune of Gavanoasa (Cahul), the commune of Chioselia (Cantemir), in the forests of Pelinei and Flamanda. The range
of the species includes south-eastern Europe. An European endemyte. (1)
HABITAT. Subarid forests of Hungarian oak, at the fringe of the forests, glade
edges, under the canopy of Robinia pseudoacacia plantations near by its natural
growing places.
QUANTITATIVE ASPECT. Is spread over on
an area of about 500 m2, where it can be

found solitarily or in small groups of 6-9
generative and juvenile specimens.
LIMITATION FACTORS. Situated at the
north-eastern limit of the habitat; degradation of Hungarian oak forests; modification of plant habitats; grazing in the
forest; mowing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. An European (Mediterranean)
hemi
cryptophyte, a xeromesophylous
and mesothermal species. Blooms from
mid-May to early July and fructifies in
July–August. Propagates by seeds. (2)
CULTIVATION. Grows ex-situ in the collection of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.

zervaţiei naturale silvice „Flămânda”
şi în Rezervaţia peisagistică „Chioselia”. E cuprinsă în Cartea Roşie de
plante vasculare a României. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; conservarea
seminţelor în bănci de gene; evidenţierea locurilor noi de creştere.
Surse de informaţie
1. Nicolaeva, 2001(3); 2. Negru et al., 2002;
3. Dihoru, Negrean, 2009.

V. Cantemir

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Natural
Forest Reservation „Flamanda” and the
Landscape Reservation „Chioselia”. Included in The Red Book of vascular plants
in Romania. (3)
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime; conservation of
seeds in gene banks; identification of new
growth sites.
Information sources

1. Nicolaeva, 2001(3); 2. Negru et al., 2002;
3. Dihoru, Negrean, 2009.

V. Cantemir

Centaurea salonitana Vis.
ALBĂSTRIŢĂ-SALONIANĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în preajma
com. Goian (UATSN). (1) Specie
pontico-balcanică. Peste hotarele ţării este răspândită în Peninsula Balcanică, Europa Centrală (România)
şi Orientală (Ucraina, Crimeea), în
Caucaz.
HABITATUL. Colinele calcaroase, pietroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetaţia din alianţa Festucion valesiacae. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Formează un
grup de plante pe o suprafaţă de circa 200 m².
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt informaţii.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI
ECOLOGICE. Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înfloreşte în
iulie–august; fructifică în august–
septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. (2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în
cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Se propune
cultivarea ex-situ, pentru reintroducerea speciei şi în alte locuri ale habitatului dat; evitarea colectărilor pentru ierbar din spaţiul de creştere.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met only on the outskirts of
the commune of Goian (Transnistrian
region). (1) A Ponto-Balkan species. Outside the country it is spread on the Balkan Peninsula, in Central Europe (Romania) and Eastern Europe (Ukraine,
Crimea), the Caucasus.
HABITAT. Calcareous, rocky hills with
steppe vegetation. The species is characteristic for the vegetation of the alliance
Festucion valesiacae. (1)

QUANTITATIVE ASPECT. The plants can
be found in groups covering an area of
about 200 m².
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A hemicryptophyte, xeromesophi
lous, moderately thermophilous,
calcifilous and steppe species. Blooms in
July–August and fructifies in August–
September. Propagated by seeds. (2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”.
PROTECTION MEASURES. Ex-situ cultivation is proposed for the reintroduction

in other places of the habitat; prohibition
of the collecting of plants at the growth
places for herbaria purposes.

1. Pînzaru et al., 2002; 2. Pînzaru, Sîrbu,
2014.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

Information sources
1. Pinzaru et al., 2002; 2. Pinzaru, Sirbu,
2014.

P. Pinzaru, T. Sirbu
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Centaurea thirkei Sch. Bip.
ALBĂSTRIŢĂ-TIRKE
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova specia se află la limita nord-estică a arealului. Creşte în apropierea
com. Selemet (Cimişlia). (1) Peste
hotarele ţării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică (regiunile de nord-vest).
HABITATUL. Pădurile subaride de stejar-pufos, la altitudinea de 200 m,
pe cernoziomuri; sub coronamentul
plantaţiilor artificiale create în tăierile de pădure. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafaţa de aproximativ 1 ha. Recent, în
unicul loc de creştere au fost înregistrate 5 populaţii, în unele din ele

predominau exemplarele generative,
câte 70-80 la 1 m².
FACTORII LIMITATIVI. Schimbarea regimului hidrotermic şi de lumină în
locul de creştere din cauza tăierii pădurii; înţelenirea solului; limita de
areal.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită eurasiatică
(mediteraneeană); specie xeromezo
filă, moderat termofilă, rezistentă la
secetă. Înfloreşte în mai; fructifică în
iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ.
CULTIVAREA. Recent a fost plantată pe teritoriul Grădinii Botanice a
AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Teritorial este
protejată în cadrul Rezervaţiei natu-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species is at the north-eastern limit of the habitat. It grows near the commune of Selemet (Cimislia) (1). Abroad,
it is common in Bulgaria, Romania and
Asia Minor (the north-western region).
HABITAT. Arid forests with Hungarian
oak, at the altitude of 200 m, on black
soils; under the canopy of trees replanted
in forests cutting areas. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. Spread on a forest
site with an area of about 1 ha. Recently, in the only place of growth five popu
lations were recorded, in some of them

generative specimens prevailed, 70-80
specimens per 1m².
LIMITATION FACTORS. Change of hydrothermal and light regime in growing
places as a result of deforestation; turning the soil into a virgin one; limits of the
habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An Eurasian (Mediterranean)
hemicryptophyte, a xeromesophylous
species, moderately termophilous, resistant to drought. Blooms in May and
fructifies in June–July. Propagates by
seed and vegetatively.
CULTIVATION. Recently it was planted in
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.

rale silvice „Hârtopul Moisei”. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a); Cartea Roşie a României. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea strictă a regimului stabilit pentru Rezervaţia „Hârtopul Moisei” şi
monitorizarea stabilităţii populaţiei
speciei.
Surse de informaţie
1. Кононов et al., 1966; 2. Nicolaeva, Cantemir, 2001; 3. Dihoru, Negrean, 2009.

V. Cantemir

PROTECTION STATUS. Territorially protected in the Natural Forest Reservation
„Hartopul Moisei”. The species is protected by law, included in: The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition); The Red Book of Romania. (3)
PROTECTION MEASURES. Strict observation
of the regime established for the Reservation „Hartopul Moisei” and monitoring
of the stability of the species population.
Information sources
1. Кононов et al., 1966; 2. Nicolaeva, Cantemir, 2001; 3. Dihoru, Negrean, 2009.

V. Cantemir

Hieracium laevigatum Willd.
VULTURICĂ-LUCIOASĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Lozova (Străşeni). Peste hotarele ţării este
răspândită în Europa, regiunea mediteraneeană şi în Caucaz. (2)
HABITATUL. Poienile şi liziera pădurilor de gorun cu tei şi frasin; tufărişurile; solurile cenuşii-închis de pădure.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează pâlcuri mici, cu suprafaţa de 1–2 m2, în
limitele cărora la 1 m2 revin câte 3-6
plante.
FACTORII LIMITATIVI. Dereglarea condiţiilor de creştere cauzată de defrişări; gospodărirea neadecvată a pădurii şi cositul.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită eurasiatică. Mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacţie acid-neutră. (1) Înfloreşte în iulie–august;
fructifică în septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie anemocoră.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată
în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervaţiei ştiinţifice; evidenţierea locurilor noi de creştere şi luarea lor
sub ocrotire; includerea în Lista speciilor protejate de stat.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the commune of Lozova (Straseni). Outside the country it is
spread in Europe, the Mediterranean region and the Caucasus. (2)
HABITAT. Glades and edges of forests of
sessile oak with lime tree and ash; brushwood; dark-gray forest soils.
QUANTITATIVE ASPECT. It creates small
clusters on the area of 1–2 m2, with a
density of 3-6 plants per square meter.
LIMITATION FACTORS. Disturbance of
growth conditions caused by deforesta-

tion; inappropriate forest management
and mowing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A perennial plant. An Eurasian
hemicryptophyte. The species is mesophilous, mesothermal, prefers soils of
acid-neutral reaction. (1) Blooms in July–
August; it fructifies in September. Propagates by seeds. An anemochorous species.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime of the species in the scientific reser
vation; identification of new sites of

growth and their protection; inclusion in
the List of species protected by the state.

1. Negru et al., 2002; 2. Шляков, 1989.

O. Ioniţa

Information sources

1. Negru et al., 2002; 2. Шляков, 1989.

O. Ionita
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Jurinea stoechadifolia (Bieb.) DC. (=Serratula stoechadifolia Bieb.)
IURINEE-INTEGRIFOLIE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în rn. Floreşti, Rezina, Orhei, Şoldăneşti, Anenii Noi și
în Râbniţa (UATSN). Specia se află
la limita de nord a arealului. Peste
hotarele ţării este răspândită în Caucaz, în sudul Câmpiei Est-Europene, în Crimeea, România, Bulgaria.
Endemit pontic. (1)
HABITATUL. Coastele calcaroase sarmaţiene ale bazinului fl. Nistru şi ale
afluenţilor lui în fitocenoze petrofite.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici sau formează pâlcuri mari,
cu abundenţa 3-4; acoperirea – de la

10 până la 90%. Efectivul populaţiilor este stabil. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; habitatele specifice reduse; împădurirea pantelor
calcaroase; exploatarea carierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în august–septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante decorative a
Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Floresti, Rezina, Orhei, Soldanesti, Anenii Noi and in Rabnita (Transnistrian region). The species is located at the northern limit of its spreading area. Outside
the country it is spread in the Caucasus,
in the south of the East-European Plain,
in Crimea, Romania and Bulgaria. A
Pontic endemyte. (1)
HABITAT. Sarmatian calcareous cliffs of
the Nistru river’s basin and its confluents
in petrophyte phytocoenosis.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups or forms large discrete groups of

3-4; with the coverage of 10 to 90%. The
number of populations is stable. (4)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of its spreading area; reduced
specific habitats; afforestation of calcareous
slopes; exploitation of open-cast mines.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in July–August and fructifies in August–September. Propagates
by seeds. A xerophylous and calciphilous
species. The plant is decorative and melliferous.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of decorative plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.

Teritorial este protejată în Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc”, în rezervaţiile peisagistice „Trebujeni”, „Ţâpova”, în cadrul Monumentului naturii botanic „Haraba”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea populaţiilor în ariile protejate
existente.
Surse de informaţie
1. Чернева, 1994; 2. Şabanova, 2001(9);
3. Pînzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2011.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of the
Republic of Moldova (second edition). (2)
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Iagorlac”, the landscape reservations „Trebujeni”, „Tapova”, in the
Botanic Nature Monument „Haraba”. (3)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the populations in the existent protected areas.
Information sources

1. Чернева, 1994; 2. Sabanova, 2001(9);
3. Pinzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2011.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Scorzonera austriaca Willd.
LĂPTIUCĂ-AUSTRIACĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte lângă com. Zgărdeşti
(Teleneşti), în valea r. Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile or. Cahul,
com. Doibani (Dubăsari, UATSN).
Peste hotarele ţării se întâlneşte în
Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală şi de Est, în regiunea
mediteraneeană.
HABITATUL. Pantele stepizate, petrofite; luncile.
ASPECTUL CANTITATIV. În locurile evidenţiate creşte solitar sau în grupuri
mici, a câte 2-3 indivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea sectoarelor de stepă; valorificarea şi re-

ducerea suprafeţelor acestora; cositul; păşunatul supraaglomerat.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită eurasiatică (mediteraneeană).
Specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacţie slab
acid-neutră. (2) Înfloreşte în aprilie–
mai; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Teritorial este
protejată în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc”. Specie ocrotită de
lege, inclusă în: Lista Roşie a plantelor superioare din România; Cartea
Roşie a Ucrainei. (1, 3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea locurilor de creştere; respectarea

riguroasă a regimului de rezervaţie;
cultivarea ex-situ şi repopularea habitatului natural; păstrarea seminţelor în bănci de gene.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the commune of Zgardesti (Telenesti), in the valley of the Middle Ciuluc river, in the surroundings
of the town of Cahul, the commune of
Doibani (Dubasari, the Transnistrian region). Outside the country, it can be met
in Siberia, in the north of Central Asia,
Central and Eastern Europe, in the Mediterranean region.
HABITAT. Steppe and stony slopes; floodplains.

QUANTITATIVE ASPECT. In evidenced places it grows solitarily or in small groups
of 2-3 specimens.
LIMITATION FACTORS. Degradation of
steppe sites; development and reduction
of steppe areas; mowing; excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Eurasian
(Mediterranean) hemicryptophyte. The
species is xeromesophilous, moderately thermophilous, prefers soils with light
acid-neutral reaction. (2) Blooms in
April–May and fructifies in June–July.
Propagates by seeds.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. Territorially protected in the Scientific Reservation „Iagorlac”. The species is protected by law, included in: the Red List of higher plants of
Romania; The Red Book of Ukraine. (1, 3)
PROTECTION MEASURES. Conservation of
growing sites; strict reservation regime;
ex-situ cultivation and restocking the
natural habitat; preservation of seeds in
gene banks.
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Surse de informaţie
1. Oltean et al., 1994; 2. Negru et al., 2002;
3. Остапко, 2009.

O. Ioniţa

Information sources

1. Oltean et al., 1994; 2. Negru et al., 2002;
3. Остапко, 2009.
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Scorzonera mollis Bieb.
LĂPTIUCĂ-MOALE
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Vinogradovca (Taraclia), com. Şerpeni (Anenii
Noi), com. Piatra (Orhei), com. Bâcioc (Grigoriopol), com. Giurgiu
leşti, Câșlița-Prut, Slobozia Mare,
Văleni, Baurci-Moldoveni (Cahul).
Peste hotarele ţării este răspândită
în regiunea mediteraneeană (Balc.),
în sud-estul Europei, Asia Mică şi în
Caucaz. (1)
HABITATUL. Pantele abrupte ale albiei vechi a r. Prut; sectoarele aride de
stepă; pantele calcaroase.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la 1 m2.

FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea sectoarelor de stepă; populaţiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr
redus de indivizi.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită ponto-balcanică. Specie heliofilă, xeromezofilă, moderat termofilă,
preferă solurile cu reacţie slab acidneutră. (2) Înfloreşte în aprilie–mai.
Entomofilă. Fructifică începând din
iunie. Plantă anemocoră. Se înmulţeşte prin seminţe.
CULTIVAREA. În condiţii ex-situ nu se
cultivă.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
plantelor vasculare din România. (3)
Teritorial este protejată în aria cu

management multifuncţional – sector reprezentativ cu vegetaţie de stepă în sudul Bugeacului, în împrejurimile com. Ciumai.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
sectoarelor de stepă; monitorizarea
stării populaţiilor şi efectuarea unui
studiu numeric al acestora.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it can be met in the communes of Vinogradovca (Taraclia), Serpeni (Anenii Noi), Piatra (Orhei), Bacioc
(Grigoriopol), Giurgiulesti, Caslita-Prut,
Slobozia Mare, Valeni, Baurci-Moldoveni (Cahul). Outside the country it
is spread in the Mediterranean region
(Balk.), the south-east of Europe, Asia
Minor and in the Caucasus. (1)
HABITAT. Steep slopes of the old bed of
the Prut river; arid steppe sites; calcareous slopes.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
solitarily or in small groups with a density of 2-4 specimens per 1 m2.

LIMITATION FACTORS. Development of
steppe sites; small and highly fragmented populations, with a small number of
specimens.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Ponto-Balkan hemicryptophyte. A heliophilous,
xero
mesophilous, moderately thermophilous species that prefers soils with
light acid-neutral reaction. (2) It blooms
in April–May and fructifies in June.
An anemochorous and entomophylous
plant. Propagates by seeds.
CULTIVATION. Not cultivated in conditions ex-situ.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red List of

vascular plants of Romania. (3) Territorially protected in the area of multifunctional management – the representative site
with steppe vegetation in southern Bugeac, being situated in the surroundings
of the commune of Ciumai.
PROTECTION MEASURES. Protection of
steppe sites; monitoring of the status of
populations and performing a study for
the determination of species quantity.

Surse de informaţie
1. Цвелев, 1989; 2. Negru et al., 2002; 3. Dihoru, Negrean, 2009.

O. Ioniţa

Information sources
1. Цвелев, 1989; 2. Negru et al., 2002; 3. Dihoru, Negrean, 2009.

O. Ionita

Serratula bulgarica Acht. et Stoj. (Serratula caput-najae Zahar.)
GĂLBINARE-BULGĂREASCĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost colectată din apropierea
com. Batâr (Cimişlia). Se află la limita de nord-est a arealului. Peste
hotarele ţării este răspândită în sudestul României şi în nord-estul Bulgariei. Subendemit balcanic. (1, 3)
HABITATUL. Poienile şi lizierele; locurile umede şi mlăştinoase; pajiştile
slab sărăturate.
ASPECTUL CANTITATIV. În 1978 a fost
evidenţiat unicul loc de creştere, reprezentat printr-un grup mic, de 7-9
exemplare. Încercările recente de a
regăsi această specie nu s-au soldat
cu succes.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
antropopresia sectoarelor de pădure în care creşte planta; cositul şi păşunatul poienilor silvice; arealul restrâns.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită. Specie mezofilă, mezotermă,
preferă soluri cu reacţie slab acidneutră. Înfloreşte în mai–iunie. (2)
Se înmulţeşte prin semințe şi vegetativ prin rozetele de pe rizomi. (3)
Anemocoră, zoocoră. Mezohalofilă.
Plantă decorativă.
CULTIVAREA. În condiţii ex-situ nu se
cultivă.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Cartea Roşie a plantelor vasculare din Româ-

nia; Cartea Roşie a Bulgariei. (3,
4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Organizarea activităţilor de ocrotire a locului
de creştere; respectarea riguroasă a
regimului de protecţie a speciilor rare; monitorizarea stării populaţiilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it was seen near the commune of
Batar (Cimislia). Located at the northeast edge of its range. Abroad, it is
spread in south-eastern Romania and
north-eastern Bulgaria. A Balkan subendemyte. (1, 3)
HABITAT. Glades and forest borders; humid and swampy places; meadows with
low level of salinity.
QUANTITATIVE ASPECT. In 1978 was revealed the only place of growth, represented by a small group of 7-9 speci-

mens. Recent attempts to find this species failed.
LIMITATION FACTORS. Anthropic pressure
and destruction of forest sectors in which
the plant grows; mowing and grazing of
forest clearings; restricted area.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. A perennial plant. Hemi
cryptophyte. A mesophilous, mesothermal, species that prefers soils with light
acid-neutral reaction. Blooms in May–
June. (2) Propagates by seeds, vegetatively and by root rosette. (3) An anemochore
and zoochore plant, mesohalophylous.
Decorative plant.

CULTIVATION. Not cultivated in conditions ex-situ.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: The Red Book
of vascular plants in Romania; The Red
Book of Bulgaria. (3, 4)
PROTECTION MEASURES. Organization of
the protection of growing sites; strict
compliance with the protection regime
of rare species; monitoring of the population status.
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Surse de informaţie
1. Гочу, 1979; 2. Negru et al., 2002; 3. Dihoru, Negrean, 2009; 4. Tzonev, 2011.

O. Ioniţa

Information sources

1. Гочу, 1979; 2. Negru et al., 2002; 3. Dihoru, Negrean, 2009; 4. Tzonev, 2011.
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Serratula coronata L.
GĂLBINARE-CORONATĂ
Clasa

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © O. Ioniţa

PLANTE

Magnoliophyta

Magnoliopsida
Familia Asteraceae

30

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Caracuşenii
Vechi (Briceni), com. Lozova (Străşeni), com. Codreni şi Lipoveni (Cimişlia). Peste hotarele ţării este răspândită în Caucaz, sudul Siberiei de
Vest şi de Est, în Orientul Îndepărtat
(partea de sud), Asia Mijlocie (partea de nord), în Europa Centrală şi
de Sud-Est. (1)
HABITATUL. Poienile silvice şi tăieturile; rariştile de pădure şi tufărişurile.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici, cu suprafaţa de 1–2 m2,
cărora le revin 5-7 exemplare la 1 m2.

FACTORII LIMITATIVI. Defrişarea sectoarelor de pădure; cositul şi păşunatul poienilor silvice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită eurasiatică (continentală). Specie
mezofilă, moderat termofilă, preferă
soluri cu reacţie slab acid-neutră. (3)
Înfloreşte în august–septembrie;
fructifică în septembrie.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Lista Roşie a plantelor superioare din România. (2)
Teritorial este protejată în cadrul
Rezervaţiei ştiinţifice „Codru” şi în
Rezervaţia peisagistică „Cărbuna”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea speciei în locurile de creştere

şi restricţionarea activităţilor umane
în aceste zone; respectarea riguroasă
a regimului de rezervaţie.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can found in the commune
of Caracusenii Vechi (Briceni), the communes of Lozova (Straseni), Codreni and
Lipoveni (Cimislia). Abroad, it is spread
in the Caucasus, in the south of West and
East Siberia, in the Far East (the southern part), Central Asia (the northern
part), the Central and South-Eastern Europe. (1)
HABITAT. Forest glades and cutting areas;
forest clearings and bush thickets.
QUANTITATIVE ASPECT. The species forms
small groups covering the area of 1–2 m2
with a density of 5-7 specimens per 1 m2.

LIMITATION FACTORS. Deforestation; mowing and grazing in forest glades.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Eurasian (continental) hemicryptophyte. The species is
mesophilous, moderately thermophilous, it prefers light acid-neutral soils. (3)
Blooms in August–September and fructifies in September.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in the Red List of
higher plants of Romania. (2) Territorially protected in the Scientific Reservation
„Codru” and in the Landscape Reservation „Carbuna”.

PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the species in its growing places and restricting human activities in these areas;
strict compliance with the reservation regime.

Surse de informaţie
1. Mордак, 1994; 2. Oltean et al., 1994;
3. Negru et al., 2002.

O. Ioniţa

Information sources
1. Мордак, 1994; 2. Oltean et al., 1994;
3. Negru et al., 2002.
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Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner
GĂLBINARE-LICOPIFOLIE
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Gordineşti (Edineţ). Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală şi
de Est, Balcanii de Vest. (2)
HABITATUL. Pantele stâncoase, calcaroase; poienile stepizate; rariştile de
păduri; tufărişurile.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri pe o suprafaţă de 2–5 m2, cu
abundenţa 2-3 şi înălţimea de până
la 80 cm.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea habitatelor; deteriorarea structurii comunităţilor ierboase ca urmare a bă-

tătoririi prin călcare, a păşunatului
etc.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Hemicriptofită ponto-panonică. Specie xeromezofilă, mezotermă, preferă soluri cu
reacţie slab acid-neutră. (3) Înfloreşte în mai–iunie. Este polenizată de
insecte. Fructifică în iulie. Se înmulţeşte prin seminţe.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Teritorial este
protejată în cadrul Rezervaţiei peisagistice „La Castel”. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Lista Roşie a plantelor superioare din România. (1)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea şi protejarea unicului loc de

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the commune of
Gordinesti (Edinet). Outside the country it is spread in Central and Eastern Europe, in the Western Balkans. (2)
HABITAT. Rocky slopes, calcareous; steppe
meadows; clearings of forests; shrubs.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in groups
on the surface of 2–5 m2 and the height
up to 80 cm, with abundance 2-3.
LIMITATION FACTORS. Habitat degradation; damage of herbaceous community
structure as a result of trampling, grazing etc.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Ponto-Pannonian hemicryptophyte. The species is
xeromesophilous, mesothermal, it prefers
soils with light acid-neutral reaction. (3)
Blooms in May–June and fructifies in July. Pollinated by insects. Propagated by
seeds.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. Territorially protected in the Landscape Reservation „La
Castel”. The species is protected by law,
included in the Red List of higher plants
of Romania. (1)
PROTECTION MEASURES. Monitoring and
protection of the single growing place of
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creştere a speciei – teritoriul Rezervaţiei peisagistice „La Castel”, în valea r. Racovăţ; respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervaţiei peisagistice; depistarea locurilor
noi de creştere.
Surse de informaţie
1. Oltean et al., 1994; 2. Cantemir et al.,
2001; 3. Negru et al., 2002.

O. Ioniţa

the species in the Landscape Reservation
„La Castel”, in Racovat river valley; compliance with the protection regime of the
site of the landscape reservation; finding
of new growing places.
Information sources

1. Oltean et al., 1994; 2. Cantemir et al.,
2001; 3. Negru et al., 2002.
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Gymnospermium odessanum (DC.) Takht.
LEONTICĂ-DE-ODESA
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Foto: © Gh. Postolache
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în apropierea s. Hagimus
(Căușeni). Peste hotarele ţării se întâlneşte în Ucraina și România.
HABITATUL. Pădurea de stejar-pedunculat cu scumpie.
ASPECTUL CANTITATIV. Populația din
apropierea s. Hagimus ocupă 5 ari.
În anul 2013 au fost înregistraţi 200
de fitoindivizi, iar în 2014 – 450. Pe
1 m2 au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea
plantelor de către erbivore.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie perenă. Geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul

lunii martie și durează până la începutul lui mai. Înflorește din martie până la începutul lui aprilie. Este
polenizată de insecte. Se înmulțește
prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea. (1)
CULTIVAREA. A fost plantată în Grădina Botanică a AȘM. Tuberculii recoltați și sădiți la sfârșitul perioadei de vegetație încolțesc, iar
semințele germinează.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Teritorial este protejată în cadrul Ariei
naturale „Misilindra” (2), iar ex-situ
– în Grădina Botanică a AȘM.

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
hotarelor populației; organizarea zonei-bufer; întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the outskirts of the village of Hagimus (Causeni). Outside the
country it is present in Ukraine and Romania.
HABITAT. European oak forest with smo
ke-tree.
QUANTITATIVE ASPECT. The population
from near by Hagimus village occupies
500 square meters. In 2013 about 200
specimens were registered, and in 2014 –
450. On 1 m2 60 floriferous and 150 juvenile specimens were recorded.

LIMITATION FACTORS. Destruction of plants
by herbivores.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species. Geophyte.
The vegetative cycle begins in the end
of March and lasts till the beginning of
May. Blooms from March until the beginning of April. Pollinated by insects.
Propagates by seeds and vegetatively.
Plants are blooming since their third year
of vegetation. (1)
CULTIVATION. Planted in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova. Tubers harvested and planted at
the end of the vegetative period take
roots, and seeds germinate.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Natural
Area „Misilindra” (2), whereas ex-situ –
in the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION MEASURES. Improvement of
the population’s limits; establishment of
a buffer-zone; undertaking of more restricted measures of protection.

Surse de informație
1. Istrati, 2001(2); 2. Postolache, Cebotarenco, 2008.

Gh. Postolache

Information sources
1. Istrati, 2001(2); 2. Postolache, Cebotarenco, 2008.

Gh. Postolache

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
ARIN-NEGRU
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. Se întâlneşte sporadic
în nordul și centrul Republicii Moldova, în luncile fl. Nistru şi r. Prut. Peste hotarele ţării creşte în regiunea mediteraneeană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest. (2, 3)
HABITATUL. Locurile umede din luncile râurilor, cu apele freatice la suprafaţă.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12
exemplare. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Schimbarea regimului hidrologic al Prutului şi
Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare şi a realizării con-

strucţiilor hidrotehnice; gestionarea
neadecvată a pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Arbore. Înfloreşte în martie–
aprilie, polenizarea este anemofilă.
Se înmulţeşte prin seminţe şi pe cale vegetativă – prin marcotaj şi butăşire. Pe rădăcini poartă nodozităţi cu
bacterii fixatoare de azot. (1) Plantă
decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
Teritorial este protejată în cadrul rezervaţiilor peisagistice „Holoşniţa”,
„Cosăuţi”, „Rudi–Arioneşti”, în Rezervaţia naturală silvică „Nemţeni”

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. It occurs sporadically in the north and centre of the Republic of Moldova, in the floodplains of the
rivers Nistru and Prut. Outside the country it grows in the Mediterranean region,
Europe, the Crimea, the Caucasus, Asia
Minor and West Siberia. (2, 3)
HABITAT. Humid sites in the floodplains
of rivers, with phreatic waters on the surface.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows isolated or
in groups of 2-3 up to 12 specimens. (1)
LIMITATION FACTORS. Changes in hydrological regime of the rivers Prut and Nistru as a result of ameliorative works and

building of hydro-technical constructions; inappropriate forest management.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is a tree. Blooms in March–
April, is an anemophilous plant. Propagates by seeds and vegetatively – by layering and sprouts. On the roots it bears
tubers with nitrogen-fixing bacteria. (1)
Decorative and medicinal plant.
CULTIVATION. It grows in the Botanic Garden of the A.S.M.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). Territorially protected in the landscape reservations „Holosnita”, „Cosauti”, „Rudi–Arionesti”, in the Natural Forest Reservation
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Magnoliophyta

Familia Betulaceae

şi în cadrul Monumentului naturii
geologic şi paleontologic „Falia tectonică” de lângă com. Naslavcea (fâşia forestieră Stânca).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Stabilirea
regimului de protecţie în pădurea
solitară Buzdugan (com. Valea Mare); monitorizarea stării populaţiei existente şi evidenţierea locurilor
noi de creştere; înmulţirea speciei în
condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Nicolaeva, Gînju, 2001; 2. Ball, 1993;
3. Цвелев, 2004(2).

Gh. Gînju

„Nemteni” and in the Nature Geological
and Paleontological Monument „Falia tectonica” on the outskirts of the commune of
Naslavcea (forest belt Stanca).
MEASURES OF PROTECTION. Establishment
of the protection regime in the solitary
forest Buzdugan (the commune of Valea
Mare); monitoring the status of the existent population and identification of new
sites of growth of the species; propagation of the species in ex-situ conditions
and its repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Nicolaeva, Ginju, 2001; 2. Ball, 1993;
3. Цвелев, 2004(2).

Gh. Ginju
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Alnus incana (L.) Moench
ARIN-ALB
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea or. Lipcani şi com. Drepcăuţi (Edineţ),
com. Viişoara (Glodeni), com. Grozeşti (Ungheni). Peste hotarele ţării
este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile de luncă de salcie cu plop; staţiunile cu umiditate
excesivă.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat
sau în grupuri mici, care pot forma
desişuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimului hidrologic al luncii Prutu-

lui în procesul dezvoltării ei naturale, precum şi construirea lacului de
acumulare de la Costeşti; lucrările
de gestionare neadecvată a pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Mega- şi microfanerofită eurasiatică; specie mezohigrofilă, microtermă; creşte pe soluri cu reacţie acid-neutră. Înfloreşte până la
înfrunzire în martie–începutul lui
aprilie; fructifică la sfârşitul lui octombrie–începutul lui noiembrie.
Se reproduce prin seminţe şi vegetativ.
CULTIVAREA. În condiţii ex-situ creşte în Grădina Botanică a AŞM. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in areas of the town Lipcani and in the communes of Drepca
uti (Edinet), Viisoara (Glodeni), Grozesti (Ungheni). Outside the country it is present in West Siberia, the
Caucasus, Europe and North America. (1, 2)
HABITAT. Floodplain willow grove with
poplar trees; sites with excessive humidity.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows isolated
or in small groups that can form brush-

woods. Data on the species number is not
available.
LIMITATION FACTORS. Changes in hydrological regime of the floodplain of Prut
river during the process of its natural development, as well as the construction of
the water storage basin Costesti; inappropriate forest management works.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An Euroasian mega- and micro-phanerophyte species, a mesohygrophilous, microthermal species; it
grows on soils with acid-neutral reaction. Blooms before the leaves emerge in
March–beginning of April and fructifies
in late October–early November. Propagates by seeds and vegetatively.

Republicii Moldova (ed. a II-a). Teritorial este protejată în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Organizarea ocrotirii în locurile de creştere;
protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.
Surse de informaţie
1. Ткаченко, Николаева, 1963; 2. Редкие
виды флоры Молдавии, 1982; 3. Nicolaeva, 2001(1).

Al. Teleuţă

CULTIVATION. In ex-situ conditions it is
cultivated in the Botanic Garden of the
Academy of Sciences of Moldova. (3)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Padurea Domneasca”.
PROTECTION MEASURES. Protection of sites of growth; protection of trees during
the tending works in forests.
Information sources
1. Ткаченко, Николаева, 1963; 2. Редкие
виды флоры Молдавии, 1982; 3. Nicolaeva, 2001(1).

Al. Teleuta

Rindera umbellata (Waldst. et Kit.) Bunge (=Cynoglossum umbellatum
RINDERĂ-UMBELATĂ
Clasa

Waldst. et Kit.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în: or. Cahul
şi Ceadâr-Lunga, com. Hârbovăţ
(Anenii Noi), com. Ciucur-Mingir
(Cimişlia), com. Cairaclia, Vinogradovca (Taraclia), com. Călugăr (Făleşti). Toată informaţia se referă la
anii ’30–’40 ai sec. XX. Cercetările recente nu au confirmat prezenţa acestei specii în localităţile menţionate, cauza fiind probabil dispariţia ei. Peste hotarele ţării este răspândită în Serbia, România, Ucraina de
Sud-Vest. (1, 2) Relict terţiar. (3)
HABITATUL. Stepele cu colilie şi păiuşde-stepă; poienile şi lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar-pufos.

ASPECTUL CANTITATIV. Materialele ier
barizate ale acestei specii se referă la
anii ’30–’40 ai sec. XX. Cercetările recente nu au confirmat prezenţa
acestui taxon pe teritoriul ţării.
FACTORII LIMITATIVI. Desţelenirea terenurilor de stepă şi împădurirea poienilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înfloreşte în
mai; fructifică spre sfârşitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păs-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species has been registered in
the towns of Cahul and Ceadar-Lunga,
the commune of Harbovat (Anenii Noi),
the commune of Ciucur-Mingir (Cimislia), the communes of Cairaclia and
Vinogradovca (Taraclia), the commune
of Calugar (Falesti). All information refers to the 30’s– 40’s of the 20th century. Recent research has not confirmed the
species’ presence in the above mentioned
locations, most probably it has disappeared. Outside the country it is spread
in Serbia, Romania and in south-western
Ukraine. (1, 2) A tertiary relict. (3)

HABITAT. Steppes with feather grass and
Volga fescue; clearings and edges in phytocoenosis of Hungarian oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The herbaria with
materials of the species refers to the 30’s–
40’s of the 20th century. Recent researches have not confirmed the presence of
this taxon in the country.
LIMITATION FACTORS. Development of
steppe lands and afforestation of glades.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in
May and fructifies by the end of June. A
xerophylous species. The plant is decorative and melliferous.
CULTIVATION. No information.
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Magnoliophyta

Familia Boraginaceae

trat specia; evidenţierea şi luarea sub
protecţie a locurilor noi; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Ferguson, 1972; 2. Доброчаева, 1981;
3. Gheideman, 2001(4).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3)
PROTECTION MEASURES. Identification of
steppe sectors where the species has been
kept safe; identification and protection of
new places; the species conservation and
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Ferguson, 1972; 2. Доброчаева, 1981;
3. Gheideman, 2001(4).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova
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Alyssum gmelinii Jord.
CIUCUŞOARĂ-GMELIN
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Vărvăreuca (s. Stârceni), com. Roşietici (s. Roşieticii Vechi), com. Prodăneşti (s. Căpreşti, Prodăneşti)
(Floreşti), com. Rogojeni (Şoldăneşti), or. Rezina, com. Trebujeni
(s. Butuceni) (Orhei), com. Ustia, Holercani (Dubăsari), com.
Raşcov, or. Grigoriopol, com. Goian (UATSN). (1, 2) Specie centraleuropean-pontică. Este răspândită
în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia (partea europeană).
HABITATUL. Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru ve-

getaţia din ordinul Thymo-Hyssopetalia.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
în grupuri mici sau sporadic. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Extragerea calcarului; habitate tipice restrânse.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă camefită, xerofilă,
calcifilă. Înfloreşte în aprilie–mai;
fructifică în mai. Se înmulţeşte prin
seminţe. (1, 2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în
cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc” şi în Parcul Naţional „Orhei”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat. Se

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the communes of
Varvareuca (the village of Starceni), Rosietici (village Rosieticii Vechi), Prodanesti
(villages Capresti, Prodanesti) (Floresti),
the commune of Rogojeni (Soldanesti),
the town of Rezina, the commune of
Trebujeni (the village of Butuceni) (Orhei), the communes of Ustia, Holercani (Dubasari), the commune of Rascov, the town Grigoriopol, the commune
of Goian (Transnistrian region). (1,
2) A Central-European-Pontic species.
Spread in Central Europe, Bulgaria,
Ukraine and Russia (European part).

HABITAT. Sunny and calcareous slopes.
The species is typical for the vegetation of
the order Thymo-Hyssopetalia.
QUANTITATIVE ASPECT. Met in small
groups or sporadically. (1)
LIMITATION FACTORS. Extraction of limestone; limited typical habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is a chamaephyte, a xerophylous and a calciphilous plant. Blooms in
April–May and fructifies in May. Propagates by seeds. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in

propune luarea sub ocrotire, ca monument botanic, a pantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului
Răut, situată pe teritoriul com. Stârceni (Floreşti), şi a defileului afluentului Cerniţa din com. Rogojeni
(Şoldăneşti).
Surse de informaţie
1. Pînzaru et al., 2002; 2. Pînzaru, Sîrbu,
2014.

P. Pînzaru

the Scientific Reservation „Iagorlac” and
in the National Park Orhei.
PROTECTION MEASURES. Inclussion in the
List of species protected by the state. Proposed to be taken under protection as a
botanical monument of the calcareous
slope on the right side of the Raut river located in the commune of Starceni
(Floresti) and in the canyon of the Cernita, tributary of the commune of Rogojeni (Soldanesti).
Information sources
1. Pinzaru et al., 2002; 2. Pinzaru, Sirbu,
2014.

P. Pinzaru

Crambe tataria Sebeók
ODOLEAN-TĂTĂRESC
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în majoritatea districtelor geobotanice, însă rar. Peste hotarele ţării este răspândită în Siberia
Apuseană, regiunile precaucaziene,
Daghestan, Europa de Sud. (1)
HABITATUL. Sectoarele de stepă cu
specii de colilie; pantele cu expoziţie
şi înclinare diferite, mai rar pe pantele pietroase şi calcaroase; pădurile
de gârneţ.
ASPECTUL CANTITATIV. În toate locurile de creştere cunoscute se întâlneşte izolat sau câte 5-10 exemplare.
Populaţiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.

FACTORII LIMITATIVI. Reducerea suprafeţei biotopilor în urma activităţii antropice; mai cu seamă valorificarea stepelor şi păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită pontică. Spe
cie xerofilă, moderat termofilă. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în
iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. (2)
CULTIVAREA. Creşte pe sectorul de
stepă din cadrul Grădinii Botanice
a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în
aria cu management multifuncţional – sector reprezentativ cu vegetaţie de stepă în nordul Bugeacului – şi
în Rezervaţia naturală de plante me-

dicinale „Bugeac”. Specia este prezentă în Cartea Roşie a Ucrainei. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Identificarea şi ocrotirea locurilor de creştere
a speciei; respectarea regimului de
protecţie şi controlul asupra stării
populaţiei în ariile naturale protejate de stat.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in most geo-botanical districts, but rarely. Outside the
country it is spread in West Siberia, the
North Caucasus, Dagestan and Southern Europe. (1)
HABITAT. Steppe sites with the species of
feather grass; slopes with different exposition and inclination, more rarely on
stony and calcareous slopes; subarid oak
grove.
QUANTITATIVE ASPECT. In all known sites
of growth it can be met isolated or in
groups of 5-10 specimens. Populations

are represented by specimens of different ages.
LIMITATION FACTORS. Reduction of the
biotope area as a result of human activity, especially the development of steppes
and grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A pontic hemicryptophyte species. A xerophylous, moderately thermophilous species. Blooms in April–May
and fructifies in June–July. Propagates
by seeds. (2)
CULTIVATION. The species grows in the
steppe sector of the Botanic Garden of
the Academy of Sciences of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the area of multifunctional management
– representative site with steppe vegetation in the north of Bugeac – and in the
Natural Reservation of Medicinal Plants
„Bugeac”. The species is included in The
Red Book of Ukraine. (3)
PROTECTION MEASURES. Identification and
protection of the species sites of growth;
observation of the protection regime and
control over the status of population in
natural areas protected by the state.
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Familia Brassicaceae

Surse de informaţie
1. Şabanova, 2001(5); 2. Negru et al., 2002;
3. Червона книга Украïни, 2009.

Al. Teleuţă

Information sources
1. Sabanova, 2001(5); 2. Negru et al., 2002;
3. Червона книга Украïни, 2009.

Al. Teleuta
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Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.
COLŢIŞOR-GLANDULOS
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în rn. Ungheni, Călăraşi și Străşeni. Specia se află la limita
de sud a arealului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în Carpaţi, Podolia,
regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arţar şi carpen;
solurile cenuşii şi brune.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri, formând pâlcuri cu suprafaţa de 1–10 m2 (abundenţa 3-4).
Schimbări ale numărului şi vitalităţii plantelor n-au fost înregistrate. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; nişa ecologică limitată; bătătorirea; strivirea,
rărirea excesivă a arboretului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă hemiefemeroidă. Ciclul vegetal se desfăşoară primăvara
timpuriu. Înfloreşte în martie–mai;
fructifică în mai–iunie. Se înmulţeşte, mai ales, pe cale vegetativă, prin
formarea de noi exemplare din segmentele umflate ale rizomului, mai
rar prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”, în
Rezervaţia peisagistică „Căpriana–
Scoreni” şi în cadrul Monumentu-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the rayons of Ungheni, Calarasi and Straseni. The species is located at the southern limit of its
spreading area. Outside the country it is
present in the Carpathians, Podolia, the
Black Sea region, Central Europe, in the
Balkan Peninsula. (1, 2)
HABITAT. Humid shady forests of sessile
oak with beech, maple and hornbeam;
grayish and brown soils.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows forming
small discrete groups on an area of 1–
10 m2 (in groups of 3-4). Changes in
the species number and vitality have not
been registered. (3)

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of its spreading area; limited ecological niche; soil compaction,
destruction; excessive thinning of tree
stands.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A hemi-ephemeral plant. The
vegetation cycle occurs in early spring.
Blooms in March–May and fructifies
in May–June. The species propagates,
mainly vegetatively – by forming new
specimens of inflated segments of rhizome, rarely by seeds. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in the
Scientific Reservation „Plaiul Fagului”,

lui naturii botanic „Hârjauca–Sipoteni”, în Rezervaţia naturală silvică
„Sadova”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de ocrotire a plantelor şi a
locurilor de creştere; controlul asupra stării populaţiilor; conservarea
speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Котов, 1979; 2. Jones, Akeroyd, 1993;
3. Istrati, Ghendov, 2001(1); 4. Pînzaru et al.,
2002.

V. Ghendov, M. Colţun

in the Landscape Reservation „Capriana–Scoreni”, as well as in the Botanic Nature Monument „Harjauca–Sipoteni”, in the Forest Natural Reservation
„Sadova”. (4)
PROTECTION MEASURES. Observation of
the protection regime for the species and
places of its vegetation; control over the
populations status; the species conservation in ex-situ conditions.
Information sources

1. Котов, 1979; 2. Jones, Akeroyd, 1993;
3. Istrati, Ghendov, 2001(1); 4. Pinzaru et al.,
2002.

V. Ghendov, M. Coltun

Dentaria quinquefolia Bieb. (=Cardamine quinquefolia (Bieb.) Schmalh.)
COLŢIŞOR-PENTAFOLIOLAT
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată[Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte foarte rar în zona
Codrilor, în apropierea com. Rădenii Vechi, Corneşti (Ungheni), com.
Bahmut şi Sadova (Călăraşi). Specie
cu areal disjunct, european-caucazian. Peste hotarele ţării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în
Caucaz, Asia Mică, Iran. (2) Relict
terţiar. Taxon cu tendinţa de micşorare a arealului.
HABITATUL. Pădurile revene de gorun,
mai ales, cu fag, arţar şi carpen. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare,
preponderent mature.

FACTORII LIMITATIVI. Nişa ecologică
limitată, din cauza defrişării pădurilor; rărirea excesivă a arboretelor; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemiefemeroidă. Înfloreşte în mai. Se înmulţeşte prin seminţe şi prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie; seminţele
încolţesc primăvara. (1) Posibilitatea redusă de înmulţire şi propagare.
Specie mezofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial numai în cadrul
Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului”. (4)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met rarely in areas of
Codrii region, on the outskirts of the communes of Radenii Vechi, Cornesti (Ungheni), the communes of Bahmut and Sadova (Calarasi). A species with a disjointed European-Caucasian habitat. Outside
the country is spread in the south-east of
Europe, in the Caucasus, Asia Minor and
Iran. (2) A tertiary relict. A taxon with a
decreasing habitat trend.
HABITAT. Humid forests of sessile oak,
particularly with beech, maple and hornbeam. (3)

QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in isolated groups of 5-7 specimens,
mainly adults.
LIMITATION FACTORS. Limited ecological
niche as a result of forest cuttings; excessive thinning of forest stands; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemi-ephemeral plant. Blooms in May. Propagates by
seeds and by the division of the rhizome.
The species fructifies in June, the seeds
germinate in spring. (1) The capacities
of propagation and distribution are reduced. A mesophylous species. A decorative plant.
CULTIVATION. Not practiced.
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MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor existente; evidenţierea şi ocrotirea locurilor noi
de creştere; protecţia strict necesară
a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.
Surse de informaţie
1. Алексеев et al., 1971; 2. Котов, 1979;
3. Istrati, 2001(1); 4. Chirtoacă et al., 2005.

T. Izverscaia

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected only in the Scientific
Reservation „Plaiul Fagului”. (4)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of existing populations; identification and protection of new places of
vegetation; the absolute necessity of the
species protection in natural habitats, because its cultivation is difficult.
Information sources
1. Алексеев et al., 1971; 2. Котов, 1979;
3. Istrati, 2001(1); 4. Chirtoaca et al., 2005.

T. Izverscaia
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Lunaria rediviva L.
LOPĂŢEA-RENASCENTĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată[Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de
creştere în spaţiul dintre or. Corneşti şi com. Rădenii Vechi (Ungheni). Peste hotarele ţării se întâlneşte în Europa. Specie cu areal disjunctiv. (1, 2)
HABITATUL. Asociaţiile de păduri revene de fag şi stejar cu arţar şi carpen. Vegetează în staţiuni umbrite.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populaţii mai mari, cu abundenţa de 3-4. Pe lângă exemplarele generative cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul ţării este
mic, dar stabil.

FACTORII LIMITATIVI. Afectarea biotopilor; culesul florilor de către populaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă mezofilă, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă în martie–aprilie.
Înfloreşte la sfârşitul lui mai–începutul lunii iunie; florile pot fi observate până în august. Fructifică în
iulie–august; diseminare anemocoră. Înmulţirea are loc prin seminţe şi
prin divizarea rizomului. (3)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Teritorial este protejată în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul Fagului”.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova a few growing places are known
between the city of Cornesti and the
commune of Radenii Vechi (Ungheni).
Outside the country it can be found in
Europe. A species with a disjunctive habitat. (1, 2)
HABITAT. Association of humid beech and
oak forests with maple and hornbeam. It
vegetates in shady conditions.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups of 5-10 plants. It creates bigger
groups with the number of 3-4. Generative and juvenile plants grow together.

The number of species in the Republic of
Moldova is small but stable.
LIMITATION FACTORS. Damage of biotopes; collecting of flowers by population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesophilous and sciophilous plant. It sprouto in March–April.
Blooms in May–June; flowers can be
found till August. It fructifies in July–
August; the dissemination is anemochore. Propagates by seeds and by rhizome division. (3)
CULTIVATION. Grows ex-situ in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of
Moldova.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
riguroasă a regimului de rezervaţie
în locurile de creştere a speciei; interzicerea culesului florilor; conservarea seminţelor în bănci de gene.
Surse de informaţie
1. Витко et al., 1986; 2. Vitko, 2001(4); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Strict compliance with the reservation regime in the
growing places of the species; prohibition
of the picking the flowers; conservation
of seeds in gene banks.
Information sources

1. Витко et al., 1986; 2. Vitko, 2001(4); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. (=Alysum podolicum Bess.)
ŞIVERECHIE-PODOLIANĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Edineţ, Râşcani, Făleşti, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca şi Râbniţa. Specia se află la limita de sud
a arealului. Peste hotarele ţării creşte în România, în părţile centrală şi
de sud ale Europei de Est. (1, 2) Specie relictă cu areal disjunct. Endemit
pontic-podolian.
HABITATUL. Stâncile calcaroase; fisurile stâncilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri, cu suprafaţa de cca 0,5 m2. Populaţiile locale sunt numeroase, cu
structura stabilă.

FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; ecologia restrânsă a habitatului specific; schimbarea regimului de iluminare; impactul antropic.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, formează perniţe din frunze bazale. Efemeroidă.
Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică
în mai–iunie. Se înmulţeşte prin seminţe şi prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa I a
Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a
II-a). (3) Teritorial este protejată în
cadrul rezervaţiilor peisagistice „Tre-

bujeni”, „Valea Adâncă”, „Glubokaia Dolina”, „Ţâpova”, „La Castel”;
reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei şi paleontologiei: „Recifele Brânzeni”, „Defileul Buzdugeni”, „Defileul Trinca”, „Defileul Feteşti”,
„Stânca Mare”, „Defileul Duruitoarea”, „Defileul Văratic”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor cunoscute;
conservarea speciei ex-situ.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the rayons
of Edinet, Rascani, Falesti, Briceni,
Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca and Rabnita. The species is located at
the southern limit of its natural habitat.
Outside the country it grows in Romania, in the central and southern regions
of Eastern Europe. (1, 2) A relict species with an inconsistent habitat. A Ponto-Podolian endemic species.
HABITAT. Calcareous cliffs; fissures of
cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in groups on
an area of about 0,5 m2. The local populations are numerous with a stable structure.

LIMITATION FACTORS. Location at the limit of natural habitat; restricted ecology
of the specific habitat; changes in the illumination regime; anthropic influence.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, it forms cushions of basal leaves. An ephemeral plant.
The species blooms in April–May and
fructifies in May–June. Propagates by
seeds and by subterranean stolons. A
xerophylous, calciphylous species. The
plant is decorative, nitrogen-fixing and
melliferous.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex I of the
Berne Convention, 1979; The Red Book of

the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the landscape reservations „Trebujeni”, „Valea Adanca”,
„Glubokaia Dolina”, „Tapova”, „La Castel”; the species is an object of nature geological and paleontological monuments:
„The Branzeni Reefs”, „The Buzdugeni
Gorge”, „The Trinca Gorge”, „The Fetesti
Gorge”, „Stanca Mare”, „The Duruitoa
rea Gorge”, „The Varatic Gorge”. (4)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of the known populations; the
species ex-situ conservation.
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Surse de informaţie
1. Котов, 1979; 2. Chater, 1993(2); 3. Gheideman, 2001(5); 4. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

Information sources

1. Котов, 1979; 2. Chater, 1993(2); 3. Gheideman, 2001(5); 4. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova
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Bufonia parviflora Griseb. (=B. tenuifolia auct., non L.)
BUFONIE-PARVIFLORĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Satul Nou, Ciucur-Mingir (Cimişlia), com. Congaz, Cioc-Maidan
(UTAG), com. Albota de Jos (Taraclia). Specia se află la limita de nordvest a arealului. Peste hotarele ţării creşte în sudul Ucrainei, Peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran. (1,
2)
HABITATUL. Colinele erodate şi abrupte loessoide; asociaţiile de variante xerice ale stepei Bugeacului cu
predominarea speciilor Festuca valesiaca şi Botriochloa ischaemum. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau formează pâlcuri difuze de până

la 2–3 m2, cu abundenţa 1-2. Cea
mai numeroasă populaţie se află în
apropierea com. Cioc-Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de
exemplare. Suprafaţa totală a populaţiilor înregistrate este de circa 1 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; plantă rară cu posibilităţi reduse de înmulţire
şi propagare, fiind vorba de o specie
anuală; împădurirea sectoarelor de
stepă; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală. Înfloreşte în
iunie–iulie; fructifică abundent în
iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe. Xerofilă.

CULTIVAREA. A fost transferată în sectorul de stepă al Grădinii Botanice
a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie
a locurilor noi; monitorizarea populaţiilor existente; conservarea speciei ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
communes of Satul Nou, Ciucur-Mingir (Cimislia), Congaz, Cioc-Maidan
(ATU Gagauzia), the commune of Albota de Jos (Taraclia). The species is located
at the north-western limit of the natural
habitat. Outside the country it is spread
in the south of Ukraine, the Balkan Peninsula, Asia Minor and Iran. (1, 2)
HABITAT. Eroded and steep loess hills; associations of xeric variations of Bugeac
steppe with the predominance of the species Festuca valesiaca and Botriochloa ischaemum. (3)

QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
solitarily or forms clusters in the area of
up to 2–3 m2 with the number of 1-2. The
most numerous populations are located
on the outskirts of the commune of CiocMaidan, where more than 500 specimens have been registered. The total area of registered populations is about 1 ha.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; a rare plant with reduced capacities of propagation and distribution, being an annual species; afforestation of steppe sectors;
excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual plant. Blooms in
June–July and fructifies abundantly in

July–August. The species propagates by
seeds. A xerophylous plant.
CULTIVATION. Transferred to the steppe
sector of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new
places of vegetation; monitoring of the
existing populations; ex-situ conservation of the species.

Surse de informaţie
1. Halliday, 1993(1); 2. Цвелев, 2004(5);
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

Information sources

1. Halliday, 1993(1); 2. Цвелев, 2004(5);
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

Dianthus deltoides L.
GAROFIŢĂ-TRIUNGHIULARĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Petruşeni (Râşcani) şi com. Micleuşeni (Străşeni). Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării creşte în Europa Atlantică, Centrală şi de Est, în Siberia. A
fost introdusă în Caucaz, Extremul
Orient, China, Japonia, America de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul pădurilor de stejar.
ASPECTUL CANTITATIV. De la data colectării (30.08.1966) în apropierea
com. Petruşeni nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidenţiată unica populaţie existentă în

apropierea com. Micleuşeni (Străşeni), compusă din 40 de exemplare
în faza de înflorire.
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; activitatea antropică; culesul plantelor de către populaţie; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în august–septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ prin
divizarea rizomului. Specie mezofilă. Plantă decorativă, furajeră, medicinală, meliferă, conţine cantităţi
sporite de saponină.
CULTIVAREA. Se cultivă ex-situ în colecţia de plante decorative a Grădinii
Botanice a AŞM.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present on the outskirts of the
communes of Petruseni (Rascani) and
Micleuseni (Straseni). The species is located at the southern limit of its natural habitat. Outside the country it can
be met in the Atlantic, Central and Eastern Europe, in Siberia. Introduced in the
Caucasus, the Far East, China, Japan,
and North America. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The species has not
been registered on the outskirts of the
community of Petruseni since the col-

lection date (30.08.1966). The single existing population, composed of 40 specimens in blooming phase, was registered
in areas of the commune of Micleuseni
(Straseni) in 2012.
LIMITATION FACTORS. Location at the limit
of the natural habitat; anthropic activity;
collecting plants by population; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms in June–July and fructifies in August–September. Propagates
by seeds and by rhizome division. Is a
mesophilous species. The plant is decorative, forage, medicinal and melliferous. It
contains a high content of saponin.
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Magnoliophyta

Familia Caryophyllaceae

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor existente;
ocrotirea locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi protecţia locurilor noi de creştere; multiplicarea
speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004.

T. Izverscaia, T. Sîrbu

CULTIVATION. Cultivated ex-situ in the collection of decorative plants of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of
Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of existing populations; protection of the species vegetation places; identification and protection of new
places of the species growth; propagation
of the species in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004.

T. Izverscaia, T. Sirbu
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Dianthus pallidiflorus Ser. (=D. maeoticus Klok.)
GAROFIŢĂ-PALIDIFLORĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Bugeac (UTAG). Peste hotarele ţării creşte în Europa Centrală şi de
Sud-Est, în Crimeea şi Caucaz. (1,
2)
HABITATUL. Colinele cu vegetaţie de
stepă primară în care predomină
speciile din genul Stipa şi Festuca valesiaca.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau formează grupuri mici, izolate
a câte 2-3 exemplare, cu abundenţa 1. (3) Numărul total de indivizi în
populaţie nu este cunoscut.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea şi
ruderalizarea habitatelor prin des-

ţeleniri; împădurirea sectoarelor de
stepă; păşunatul excesiv; culegerea
plantelor; populaţia izolată; posibilităţile reduse de înmulţire şi propagare; capacitatea scăzută de concurenţă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în august. Se înmulţeşte numai prin seminţe. Productivitatea
de semințe este scăzută. Specie xerofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Bugeac”.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
commune of Bugeac (ATU Gagauzia).
Outside the country it grows in Central
and South-Eastern Europe, in Crimea
and the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Hills covered with primary
steppe vegetation mostly of the species of
genus Stipa and Festuca valesiaca.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in isolated clusters of 2-3 specimens
with the number of 1. (3) The total number of specimens in the population is unknown.

LIMITATION FACTORS. Reduction and ruderalisation of the habitat as a the result
of the development of new lands; afforestation of steppe sectors; excessive grazing, plants collection; isolated population; reduced capacities of propagation
and distribution; reduced capacity of
concurrence.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and hemicryptophytic plant. Blooms in July–August and
fructifies in August. The species propagates by seeds only. The productivity of
seeds is reduced. A xerophylous species.
The plant is decorative.
CULTIVATION. Not practiced.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor
noi de creştere; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi
repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004;
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Natural Reservation of Medicinal
Plants „Bugeac”.
PROTECTION MEASURES. Identification
and protection of new places of the species growth; conservation and propagation of the species in ex-situ conditions
and its repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004;
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

Dianthus polymorphus Bieb. (=D. diutinus Kit., D. platyodon Klok.)
GAROFIŢĂ-POLIMORFĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea s. Andriaşevca Nouă (UATSN). Peste hotarele ţării creşte în Europa Centrală
(sud-est) şi de Est (centru şi sud), în
Crimeea, Caucaz (nord), Asia Mijlocie (vest). (1, 2)
HABITATUL. Colinele cu vegetaţie de
stepă în care predomină Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa ucrainica şi Festuca valesiaca.
ASPECTUL CANTITATIV. Unica populaţie găsită recent (mai 2013) cuprinde peste 500 de exemplare mature şi
juvenile. Creşte în grupuri difuze,
mici, cu abundenţa 1. Suprafaţa to-

tală a populaţiei locale constituie cca
1 000 m2.
FACTORII LIMITATIVI. Fragmentarea
sectoarelor de stepă primară; împădurirea colinelor stepice; culesul
plantelor de către populaţie; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–septembrie;
fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă.
Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Sectorul reprezentativ cu vegetaţie de
stepă „Andriaşevca Nouă”.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
elaborarea măsurilor de gestionare
durabilă a învelișului ierbos stepizat
în Sectorul reprezentativ cu vegetaţie de stepă „Andriaşevca Nouă”;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi
repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the outskirts of the village of Andriasevca Noua (Transnistrian
region). Outside the country it is spread
in Central Europe (in the south-east), in
Eastern Europe (in the center and the
south), in Crimea, the Caucasus (in the
north), Middle Asia (in the west). (1, 2)
HABITAT. Hills covered with steppe vege
tation with the predominance of Stipa
pennata, Stipa pulcherrima, Stipa ucrainica and Festuca valesiaca.
QUANTITATIVE ASPECT. The single population that was recently identified (May
2013) includes more than 500 adult and

juvenile specimens. Grows in clusters
with the number of 1. The total area of
local population is about 1 000 m2.
LIMITATION FACTORS. Fragmentation of
the sectors of primary steppe; afforestation of steppe hills; plant collecting by
population; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophitic
plant. Blooms in May–September and
fructifies in June–July. Propagates by
seeds. A xerophylous species. The plant
is decorative.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in

the Representative Sector of Steppe Vegetation „Andriasevca Noua”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; developing measures for sustainable management of the steppe grassy cover in the
Representative Sector of Steppe Vegetation „Andriasevca Noua”; identification
and protection of new places of the species growth; the species ex-situ conservation; propagation of the species in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
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Surse de informaţie
1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004.

T. Izverscaia, V. Ghendov

Information sources
1. Tutin, Walters, 1993; 2. Кузьмина, 2004.

T. Izverscaia, V. Ghendov
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Holub (=Arenaria biebersteinii
Eremogone biebersteinii (Schlecht.)
Schlecht., A. procera Spreng.,

NISIPĂRIŢĂ-BIEBERŞTEIN

Clasa

Magnoliopsida

A. graminifolia auct., non Ard., Eremogone
procera auct., non Spreng.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea or. Dubăsari, or. Grigoriopol, s. Andriaşevca Nouă (UATSN), com. Bălceana (Hânceşti), com. Cobusca Nouă (Anenii Noi), com. Vinogradovca (Taraclia). Specia se află la limita
de sud a arealului. Peste hotarele ţării
creşte în Europa Centrală (sud-est) şi
de Est, în Siberia de Vest (sud), Asia
Mijlocie (nord-vest). (1, 3)
HABITATUL. Colinele însorite, nisipos-lutoase cu vegetaţie de stepă în
care predomină Stipa lessingiana şi
S. capillata; pante pietroase şi calcaroase. (4)

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri difuze mici, formate din 3-6
exemplare, cu abundenţa 1. Efectivul speciei este în scădere din cauza
antropopresiei crescânde asupra habitatelor naturale.
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; activitatea antropică; culesul plantelor de către populaţie; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică
în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe, care se formează în cantităţi
reduse. Specie xerofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met on the outskirts of
the town of Dubasari, the town of Grigoriopol, the village of Andriasevca Noua
(Transnistrian region), the commune of
Balceana (Hancesti), the commune of
Cobusca Noua (Anenii Noi), the commune of Vinogradovca (Taraclia). The
species is located at the southern limit of
its natural habitat. Outside the country
it grows in Central Europe (in the southeast) and Eastern Europe, in Western Siberia (in the south), Middle Asia (in the
north-west). (1, 3)
HABITAT. Sunny, sandy-clayish hills, covered with the steppe vegetation predomi-

nated by Stipa lessingiana and S. capillata;
stony and calcareous slopes. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in clusters, formed of 3-6 specimens with
the number of 1. The species number is
decreasing as the consequence of the increasing of human factor influence on
the natural habitats.
LIMITATION FACTORS. The species location
at the limit of its natural habitat; the anthropic activity; plants collecting by population; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic
plant. Blooms in May–June and fructifies in June–July. The species propagates
by seeds produced in small quantities. A

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectoare reprezentative cu vegetaţie de
stepă „Ciumai”, „Andriaşevca Nouă”. (2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
ocrotirea locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi; conservarea
speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Chater, Halliday, 1993; 2. Жилкина, Трескина, 2003; 3. Иконников, 2004(2); 4. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

xerophylous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected
in the representative sectors with the
steppe vegetation „Ciumai”, „Andriasevca Noua”. (2)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; protection of the species growing places; identification and protection of new growing
places; the species ex-situ conservation.
Information sources

1. Chater, Halliday, 1993; 2. Жилкина, Трескина, 2003; 3. Иконников, 2004(2); 4. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

Eremogone cephalotes (Bieb.) Fenzl (=Arenaria cephalotes Bieb.)
NISIPĂRIȚĂ-CAPITATĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Bugeac (UTAG), com. CiucurMingir (Cimişlia). Peste hotarele ţării este răspândită în partea de sud a
Ucrainei. Endemit pontic. (1, 3)
HABITATUL. Variante antropice ale
comunităţilor de stepă primară în
care predomină Festuca valesiaca şi
speciile din genul Stipa.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul total
de plante n-a fost stabilit. În locurile
de creştere cunoscute se întâlnesc indivizi solitari sau grupuri a câte 2-3
(10) exemplare. (2, 4)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea şi
ruderalizarea locurilor de creştere a

speciei; populaţiile izolate şi relativ
sărace; păşunatul intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie. Fructele se maturizează spre sfârşitul lunilor iulie–august. Se înmulţeşte prin
seminţe. Specie xerofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Bugeac”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi ocrotirea unor locuri noi de
creştere a speciei; monitorizarea stă-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
commune of Bugeac (ATU Gagauzia),
the commune of Ciucur-Mingir (Cimislia). Outside the country it is spread in
the southern part of Ukraine. A Pontic
endemyte. (1, 3)
HABITAT. Anthropic varieties of the communities of primary steppe, dominated
by Festuca valesiaca and species of the genus Stipa.
QUANTITATIVE ASPECT. The total number of plants was not determined. In the
known growing places, the solitary speci-

mens or groups of 2-3 (10) specimens can
be met. (2, 4)
LIMITATION FACTORS. The destruction and
ruderalisation of the species growing
places; isolated and relatively limited
populations; excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophyte.
Blooms in June–July. The fruits ripen by
the end of July–August. Propagates by
seeds. A xerophylous species. The plant
is decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Included in The Red Book
of the Republic of Moldova (ed. II). (2) Ter-
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rii populaţiilor cunoscute; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Chater, Halliday, 1993; 2. Şabanova,
2001(6); 3. Иконников, 2004(2); 4. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

ritorially protected in the Natural Reser
vation of Medicinal Plants „Bugeac”.
PROTECTION MEASURES. Identification
and protection of new places of vegetation; monitoring of the status of known
populations; the species ex-situ conservation; the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Chater, Halliday, 1993; 2. Sabanova,
2001(6); 3. Иконников, 2004(2); 4. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova
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Eremogone rigida (Bieb.) Fenzl (=Arenaria rigida Bieb.)
NISIPĂRIȚĂ-RIGIDĂ
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ghendov

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Caryophyllaceae

48

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Cimişlia, Leova, Taraclia, Cahul şi UTAG. Specia
se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală (Bulgaria, partea de sud-est a României) şi
de Est (regiunea centrală şi litoralul
Mării Negre). (1, 3)
HABITATUL. Versanţii însoriţi; pajiştile stepice.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţii dispersate şi sărace. Pe teritoriul Rezervaţiei naturale de plante medicinale
„Bugeac”, numărul plantelor în populaţie a crescut şi uneori formează
pâlcuri de cca 5–7 m în diametru,

suprafaţa totală constituind peste
2 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; valorificarea habitatelor; păşunatul intensiv;
ruderalizarea stepelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în iulie–august. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă
decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în ariile cu management multifuncţional – sector cu
vegetaţie de stepă din nordul Bugea-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in the rayons of Cimislia, Leova, Taraclia, Cahul and
ATU Gagauzia. The species is located at the north-western limit of the species natural habitat. Outside the country
it is spread in Central Europe (Bulgaria,
south-eastern regions of Romania) and
Eastern Europe (central regions and the
Black Sea coast). (1, 3)
HABITAT. Sunny slopes; steppe pastures.
QUANTITATIVE ASPECT. Scattered and limited populations. On the territory of
the Natural Reservation of Medicinal
Plants „Bugeac”, the number of plants

in the population has increased and, in
some cases, it forms clusters with the diameter of about 5–7 m, with a total area
of more than 2 ha.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; development of the habitats; excessive grazing;
steppe ruderalisation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophyte.
Blooms in June–July and fructifies in July–August. Propagates by seeds. A xerophylous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II). (2) Territori-

cului (com. Dezghingea), în sudul
Bugeacului (s. Ciumai) şi în Rezervaţia naturală de plante medicinale
„Bugeac”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere; evidenţierea
şi protecţia locurilor noi de creştere; monitorizarea stării populaţiilor;
multiplicarea speciei în condiţii exsitu şi repatrierea ei în habitatele din
locaţiile cunoscute anterior.
Surse de informaţie
1. Chater, Halliday, 1993; 2. Şabanova,
2001(7); 3. Иконников, 2004(2).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

ally protected in areas with multifunctional management – sectors with steppe vegetation in the north of Bugeac (Dezghingea
commune), in the south of Bugeac (Ciumai village) and in the Natural Reservation of Medicinal Plants „Bugeac”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growing places; identification
and protection of the new places of the
species vegetation; monitoring of the
populations status; the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Chater, Halliday, 1993; 2. Sabanova,
2001(7); 3. Иконников, 2004(2).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Gypsophila pallasii Ikonn. (=G. glomerata auct., non Adam)
GIPSORIŢĂ-PALAS
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Vinogradovca, Musaitu (Taraclia),
or. Comrat, or. Vulcăneşti, com.
Etulia, Bugeac (UTAG), com. Câşliţa-Prut, Colibaşi, Văleni, Slobozia
Mare, Giurgiuleşti (Cahul), com.
Ciucur-Mingir (Cimişlia). Specia
se află la limita de nord a arealului.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Peninsula Balcanică, Crimeea, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Versanţii însoriţi cu
vegetație pionieră; pajiştile stepice
în asociații cu speciile din Stipa, Festuca valesiaca și Botriochloa ischaemum. Preferă substratul de loess. (4)

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici a câte 10-20 de exemplare,
cu abundenţa 1(2) sau solitar.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; distrugerea
locurilor de creştere în urma activităţii antropice; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înfloreşte în
iunie–august; fructifică spre sfârşitul
lui iulie–septembrie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie stenotopă, xerofilă. (3) Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Creşte în sectorul de
plante decorative al Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în aria
cu management multifuncţional –

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova the species grows on the outskirts of the communes of Vinogradovca,
Musaitu (Taraclia), the towns of Comrat, Vulcanesti, the communes of Etulia,
Bugeac (ATU Gagauzia), the communes
of Caslita-Prut, Colibasi, Valeni, Slobozia Mare, Giurgiulesti (Cahul), the commune of Ciucur-Mingir (Cimislia). The
species is located at the northern limit
of its natural habitat. Outside the country it is spread on the Balkan Peninsula,
Crimea and the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Sunny slopes covered with pioneer vegetation; steppe pastures in association with the species of genus Stipa,

Festuca valesiaca and Botriochloa ischaemum. It prefers a substratum of loess. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in small groups of 10-20 specimens, with
the number of 1(2) or solitarily.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; the destruction of places of the species growth
as a result of human activity; excessive
grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in
June–August and fructifies by the end
of July–September. Propagates by seeds.
The species is stenotopic, xerophylous. (3)
The plant is decorative.
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sector reprezentativ cu vegetaţie de
stepă în sudul Bugeacului (s. Ciumai) – şi în Rezervaţia naturală „Bugeac”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
respectarea regimului de ocrotire a
speciei; controlul riguros asupra stării populaţiei.
Surse de informaţie
1. Barkoudah et al., 1993; 2. Иконников,
2004(1); 3. Изверская, 2011; 4. Шабанова
et al., 2014.

T. Izverscaia

CULTIVATION. It grows in the sector of decorative plants in the Botanic Garden of
the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the area of multifunctional management
– a representative sector of the steppe
vegetation in the south of Bugeac (Ciumai village) – and in the Natural Reservation „Bugeac”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; observation of the species protection regime;
strict control of the population status.
Information sources
1. Barkoudah et al., 1993; 2. Иконников,
2004(1); 3. Изверская, 2011; 4. Шабанова
et al., 2014.

T. Izverscaia
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Herniaria glabra L. (=H. suavis Klok.)
FECIORICĂ-GLABRĂ
Clasa

Magnoliopsida
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este semnalată în apropierea com.
Beleavinţi (Briceni), com. Feteşti,
Zăbriceni, Trinca (Edineţ), com.
Ţânţăreni (Anenii Noi). Peste hotarele ţării creşte în Scandinavia, Europa Atlantică, Centrală şi de Est, în
regiunea mediteraneeană, Asia Mică
şi Mijlocie, Caucaz, Siberia de Vest,
Africa de Nord, fiind introdusă în
Crimeea şi în alte regiuni. (1, 2)
HABITATUL. Sectoarele cu vegetaţie
de stepă; lizierele pădurilor de stejar
cu cireş; stâncăriile.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici sau pâlcuri pe o suprafa-

ţă de până la 1–2 m2, cu abundenţa 1(3).
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea şi ruderalizarea habitatelor prin desţeleniri; împădurirea sectoarelor de stepă şi a pantelor calcaroase; exploatarea carierelor; păşunatul excesiv; populaţiile izolate.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, bienală sau
perenă. Înfloreşte în mai–august;
fructifică în iunie–septembrie. Se
înmulţeşte prin seminţe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă, medicinală, furajeră, tehnică, toxică.
CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species is registered on the outskirts of the commune of Beleavinti (Briceni), the communes of Fetesti, Zabriceni, Trinca (Edinet), and the commune
of Tantareni (Anenii Noi). Outside the
country it is spread in Scandinavia, the
Atlantic Europe, Central and Eastern Europe, in the Mediterranean region, Minor
and Middle Asia, the Caucasus, Western
Siberia, Northern Africa, being introduced in Crimea and other regions. (1, 2)
HABITAT. Sectors with steppe vegetation;
edges of oak forests with cherry treed;
cliffs.

QUANTITATIVE ASPECT. The species forms
small groups or clusters on the area of
1–2 m2, with the number of 1(3).
LIMITATION FACTORS. The reduction and
ruderalisation of the habitats through
their development; afforestation of steppe
sectors and calcareous slopes; exploitation of open-cast mines; excessive grazing; isolated populations.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual, biannual or perennial plant. Blooms in May–August and
fructifies in June–September. Propagates
by seeds. A mesoxerophylous. The plant
is decorative, medicinal, forage, technical and toxic.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial numai în cadrul Rezervaţiei peisagistice „Feteşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie
a locurilor noi; multiplicarea speciei
în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în
habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Brummitt et al., 1993; 2. Цвелев, 2004(4).

T. Izverscaia

CULTIVATION. Grows in the collection of
medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected only
in the Landscape Reservation „Fetesti”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new
growing places; the species propagation
in ex-situ conditions and its repatriation
to the natural habitats.
Information sources

1. Brummitt et al., 1993; 2. Цвелев, 2004(4).

T. Izverscaia

Minuartia glomerata (Bieb.) Degen. (=Arenaria glomerata Bieb.)
MIERLUŢĂ-GLOMERATĂ
Clasa

Magnoliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Slobozia Mare (Cahul). Specia se
află la limita de nord a arealului. Peste hotarele ţării creşte în partea de
sud-est a Europei Centrale şi cea de
sud-vest a Europei de Est, în Crimeea (sud), Peninsula Balcanică, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Sectoarele de stepă subdeşertică de pe malurile abrupte ale
r. Prut; pe solurile nisipoase şi loessoide. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau formează grupuri izolate mici a
câte 2-5 exemplare, cu abundenţa 1.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile izolate și foarte sărace; distrugerea
locurilor de creştere în urma activităţii antropice; exploatarea carierelor de nisip; păşunatul intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în
iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Productivitatea de semințe
scăzută. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi luarea sub protecţie a lo-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
commune of Slobozia Mare (Cahul). The
species is located at the northern limit
of its natural habitat. Outside the country it grows in the south-eastern regions
of Central Europe, in south-western regions of Eastern Europe, the Crimea (in
the south), the Balkan Peninsula and the
Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Sectors of sub desert steppe
on the steep coasts of the Prut river; on
sandy and loessial soils. (3)

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or forms small isolated groups of 2-5
specimens, with the number of 1.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the habitat; isolated and
very limited populations; destruction of
vegetation places as a result of anthropic
activity; exploitation of sandy open-cast
mines; excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual, therophyte. Blooms
in May–June and fructifies in June–July.
Propagates by seeds. The productivity of
seeds is reduced. A mesoxerophylous species. The plant is decorative.
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curilor noi; conservarea şi multiplicarea speciei ex-situ şi repatrierea ei
în habitatele naturale; eventual repopularea cu seminţe provenite din
teritoriile adiacente.
Surse de informaţie
1. Halliday, 1993(2); 2. Цвелев, 2004(6);
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species vegetation places; identification
and protection of new vegetation places;
conservation, the species ex-situ propagation and its repatriation to the natural habitats; possible repopulation with
seeds of adjacent territories.
Information sources

1. Halliday, 1993(2); 2. Цвелев, 2004(6);
3. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia
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Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess. (=Illecebrum cephalotes Bieb.,
PARONICHIE-CAPITATĂ
Clasa

Paronychia taurica Borhidi & Sikura)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte lângă com. Butuceni, Trebujeni, s. Morovaia (Orhei), com. Raşcov (UATSN). Specia
se află la limita de nord a arealului.
Peste hotarele ţării creşte în Peninsula Balcanică, în partea de sud-vest a
Câmpiei Est-Europene, în Crimeea,
Caucaz, Asia Mică. (1, 3)
HABITATUL. Stâncile dezgolite din
partea superioară a versanţilor; fisurile stâncilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, dispersate. Cea mai numeroasă populaţie a acestei specii, de
peste 1 000 de plante mature pe o suprafaţă de cca 2 ha, a fost înregistra-

tă în apropierea s. Morovaia. A doua populaţie semnificativă se află lângă com. Butuceni, ocupând un sector
cu suprafaţa de 500 m2. Cercetările
recente nu au confirmat prezenţa populaţiei lângă com. Raşcov.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; biotopul
restrâns specific, stâncos, calcaros;
populaţiile izolate.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înfloreşte în
mai–iunie. Se înmulţeşte prin seminţe.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)

Protejată teritorial numai în cadrul
Rezervaţiei peisagistice „Trebujeni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor; evidenţierea
şi protecţia locurilor noi de creştere;
conservarea speciei ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
communes of Butuceni, Trebujeni, the
village of Morovaia (Orhei) and the commune of Rascov (Transnistrian region).
The species is located at the northern
limit of the natural habitat. Outside the
country it can be met in the Balkan Peninsula, in the South-Western part of the
East-European Plain, the Crimea, the
Caucasus and Asia Minor. (1, 3)
HABITAT. Bare cliffs on the upper parts of
slopes; fissures of cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in small discrete groups. The most numerous popu-

lation, of more than 1 000 adult plants
on the area of about 2 ha, has been registered near the village of Morovaia. The
second significant population is located
near the commune of Butuceni, which
occupies the area of 500 m2. Recent research has not confirmed the presence of
the population in the commune of Rascov.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the habitat; specifically
limited biotope, stony and calcareous biotope; isolated populations.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in
May–June. Propagates by seeds.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected only in the Landscape
Reservation „Trebujeni”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of populations; identification
and protection of new places of vegetation; the species ex-situ conservation.

Surse de informaţie
1. Chater, Akeroyd, 1993; 2. Şabanova,
2001(12); 3. Цвелев, 2004(7).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

Information sources

1. Chater, Akeroyd, 1993; 2. Sabanova,
2001(12); 3. Цвелев, 2004(7).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Silene italica (L.) Pers. (=Cucubalus italicus L., Silene nemoralis auct.,
CERCEL-ITALIAN
Clasa

non Waldst. et Kit.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Sadova (Călăraşi). Semnalată de către I. Paczoski (1) în or. Otaci (Ocniţa). Specia se află la limita de nord
a arealului. Peste hotarele ţării creşte în regiunea mediteraneeană, în
partea de sud a Europei Centrale, în
Crimeea şi Asia Mică. (2, 3)
HABITATUL. Sub coronamentul luminos de stejăret cu tei, frasin şi carpen; luminişurile, poienile, lizierele.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar
sau în grupuri mici din câteva exemplare mature.
FACTORII LIMITATIVI. Condițiile extreme la limita arealului; nişa ecolo-

gică limitată, din cauza defrişării pădurilor; rărirea excesivă a arboretelor natural fundamentale de vârstă;
colectarea plantelor; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai; fructifică în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. Productivitatea de semințe sporită. Specie mezofilă. Plantă decorativă, meliferă, medicinală, furajeră.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere a speciei; monitorizarea stării populaţiilor cunoscute; evidenţierea şi luarea sub pro-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
commune of Sadova (Calarasi). The species has been registered by I. Paczoski (1)
in the town of Otaci (Ocnita). The species is located at the northern limit of its
natural habitat. Outside the country it
grows in the Mediterranean region, in
the southern part of Central Europe, in
Crimea and Asia Minor. (2, 3)
HABITAT. Under the luminous crown
of the oak forest with linden, ash and
hornbeam trees; in clearings, edges and
glades.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups of several adult specimens.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the habitat limit; ecological niche limited because of deforestations; excessive
thinning of natural fundamental mature
forest stands; plants collecting; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in May and fructifies in
June. The species propagates by seeds.
The productivity of seeds is high. A mesophylous plant. The plant is decorative,
melliferous, medicinal and forage.
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tecţie a locurilor noi; conservarea
şi multiplicarea speciei în condiţii
ex-situ şi repatrierea ei în habitatele
forestiere naturale.
Surse de informaţie
1. Пачоский, 1912; 2. Chater et al., 1993;
3. Цвелев, 2004(8).

T. Izverscaia

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species vegetation places; monitoring
of the status of the known populations;
identification and protection of new
places of the species vegetation; the species conservation and propagation in
ex-situ conditions and its repatriation to
the natural forest habitats.
Information sources

1. Пачоский, 1912; 2. Chater et al., 1993;
3. Цвелев, 2004(8).

T. Izverscaia
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Silene supina Bieb. (=S. spergulifolia auct. non (Desf.) Bieb.)
CERCEL-PITULAT
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ghendov

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Caryophyllaceae

54

STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în apropierea
s. Lunga Nouă (Dubăsari), or. Grigoriopol, com. Taşlâc, s. Crasnogorca (Grigoriopol), com. Delacău
(Anenii Noi). (2) Peste hotarele ţării
creşte în Peninsula Balcanică, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz şi în Asia Mică. (1, 3)
HABITATUL. Pantele calcaroase însorite cu vegetaţie petrofilă.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în pâlcuri de cca 1–2 m2, formate din câteva exemplare generative şi vegetative. Suprafaţa totală a populaţiilor este de cca 5 ha. Dacă locul de creşte-

re va suferi modificări, efectivul speciei poate să se diminueze cantitativ.
FACTORII LIMITATIVI. Nişa ecologică
îngustă; populaţiile izolate; distrugerea şi ruderalizarea habitatelor naturale; exploatarea carierelor; împădurirea pantelor calcaroase cu specii
alohtone (Robinia pseudacacia, Pinus nigra ş.a.); schimbarea regimului de iluminare a habitatelor; păşunatul intensiv; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Subarbust. Înfloreşte în mai–
iunie, rareori în septembrie; fructifică în iunie–septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met on the outskirts
of the village of Lunga Noua (Dubasari), the town of Grigoriopol, the commune of Taslac, the village of Crasnogorca (Grigoriopol), the commune of Delacau (Anenii Noi). (2) Outside the country it grows on the Balkan Peninsula, the
East-European Plain, Crimea, the Caucasus and Asia Minor. (1, 3)
HABITAT. Calcareous sunny slopes covered with petrofilous vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in clusters
on about 1–2 m2, formed of some generative and vegetative specimens. The to-

tal area of populations is of about 5 ha. If
the vegetation places changes, the species
number can decrease.
LIMITATION FACTORS. A narrow ecological
niche; isolated populations; destruction
and ruderalisation of the natural habitats; exploitation of open-cast mines; afforestation of calcareous slopes with allochtonous species (Robinia pseudacacia,
Pinus nigra etc.); changes of the illumination regime of the habitats; excessive
grazing; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A sub-shrub. Blooms in May–
June, rarely in September and fructifies
in June–September. The species propa-

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
monitorizarea stării populaţiilor;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi; conservarea speciei exsitu.
Surse de informaţie
1. Chater et al., 1993; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Цвелев, 2004(8).

T. Izverscaia

gates by seeds. A xerophilous, calciphi
lous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
monitoring of the status of the populations; identification and protection of
new places of the species vegetation; the
species ex-situ conservation.
Information sources

1. Chater et al., 1993; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Цвелев, 2004(8).

T. Izverscaia

Silene viridiflora L.
CERCEL-VERZIFLOR
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Lozova (Străşeni), com. Logăneşti
(Hânceşti). Prima dată a fost semnalată de către Tr. Săvulescu şi T. Rayss (1)
în pădurea Tigheci. Specia se află la
limita de nord-est a arealului. Peste
hotarele ţării creşte în partea de sudest a Europei Centrale, în Crimeea
(zona litorală), regiunea mediteraneeană. (2, 4)
HABITATUL. Poienile, lizierele şi luminişurile din stejăretele revene natural fundamentale.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici a câte 3-4 exem-

plare. Numărul total de plante nu a
fost stabilit.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; habitatele specifice reduse ca rezultat al
activității de gospodărire a pădurilor; populaţiile izolate; păşunatul intensiv al poienilor şi lizierelor; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe. Productivitatea de
semințe scăzută. Specie xeromezofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of
the commune of Lozova (Straseni), the
commune of Loganesti (Hancesti). For
the first time it has been registered by
Tr. Savulescu and T. Rayss (1) in the
Tigheci forest. The species is located at
the north-eastern limit of its natural habitat. Outside the country it grows in the
south-eastern part of Central Europe, in
Crimea (littoral zone) and in the Mediterranean region. (2, 4)
HABITAT. Clearings, edges and glades in
the natural fundamental humid oak forests.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups of 3-4 specimens. The
total number of plants has not been determined.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the habitat limit; reduced specific habitats as a result of forest management;
isolated populations; excessive grazing of
clearings and edges; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial hemicryptophyte.
Blooms in June–July and fructifies in July–August. Propagates by seeds. The productivity of seeds is decreased. A xero
mesophilous species. The plant is decorative.
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STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”,
al Rezervaţiei naturale de plante medicinale „Logăneşti”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi
repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Săvulescu, Rayss, 1926; 2. Chater et al.,
1993; 3. Pînzaru et al., 2002; 4. Цвелев,
2004(8).

T. Izverscaia

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru” and
in the Natural Reservation of Medicinal
Plants „Loganesti”. (3)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; identification and protection of new places of
the species vegetation; the species conservation and propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural
habitats.
Information sources

1. Savulescu, Rayss, 1926; 2. Chater et al.,
1993; 3. Pinzaru et al., 2002; 4. Цвелев,
2004(8).

T. Izverscaia
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Viscaria atropurpurea Griseb. (Lychnis viscaria L. subsp.
LIPICIOASĂ-PURPURIE
Clasa

atropurpurea (Griseb.) Chater)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Mireşti (Hânceşti), com. Şişcani,
s. Păruceni (Nisporeni), s. Stejăreni
(Străşeni). Specia se află la limita de
nord-est a arealului. Peste hotarele ţării creşte în Peninsula Balcanică, Europa Centrală (România). (2,
3)
HABITATUL. Poienile, lizierele, luminişurile; sub coronamentul luminos
în stejărete revene.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici dispersate, cu
abundenţa 1-3, formând pâlcuri de
2–3 m2. În locurile de creştere actuale au fost înregistrate exemplare ve-

getative şi generative. Efectivul speciei în Rezervația ştiinţifică „Codru”
este stabil și enumeră circa 700 de
indivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; activitatea
antropică; culesul plantelor de către
populaţie; păşunatul poienilor şi lizierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă şi hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin
seminţe. Productivitatea de seminţe ridicată. Specie xeromezofilă. (1)
Plantă decorativă, meliferă, furajeră.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of
the commune of Miresti (Hancesti),
the commune of Siscani, the village of
Paruceni (Nisporeni) and the village of
Stejareni (Straseni). The species is located at the north-eastern limit of its natural
habitat. Outside the country it is spread
in the Balkan Peninsula and Central Europe (Romania). (2, 3)
HABITAT. Clearings, edges, glades; under
the luminous canopy of wet oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small dispersed groups of 1-3, forming clusters of 2–3 m2. Vegetative and

generative specimens have been registered in the actual vegetation places. The
species number in the Scientific Reservation „Codru” is stable and contains about
700 specimens.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditi
ons at the habitat limit; human activity;
plant collecting by population; grazing
on clearings and edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms in May–June and fructifies in June–July. Propagates by seeds.
It has high capacity of seeds production.
It is a xeromesophilous species. (1) The
plant is decorative, melliferous and fit for
forage.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie
a locurilor noi de creştere; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Изверская, 1989; 2. Chater, 1993(1);
3. Иконников, 2004.

T. Izverscaia

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; identification and protection of new places of
the species vegetation; the species ex-situ
conservation, the species propagation in
ex-situ conditions and its repatriation to
the natural habitats.
Information sources
1. Изверская, 1989; 2. Chater, 1993(1);
3. Иконников, 2004.

T. Izverscaia

Euonymus nanus Bieb.
VONICER-PITIC
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în rn. Ungheni, Călăraşi, Orhei, Străşeni, Dubăsari,
Glodeni, Şoldăneşti, Căuşeni și în
UATSN. Specia se află la limita de
sud a arealului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în Mongolia, China, Ucraina, Crimeea, Caucazul de
Nord, Polonia, România. (1, 3)
HABITATUL. Pădurile revene de stejar
cu arţar şi carpen şi pădurile de luncă; solurile umede aluviale şi cenuşii
de pădure.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în pâlcuri de cca 6–8 m2. Abundenţa speciei este de la 2 până la 3-4.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; tăierea pădurilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Semiarbust sempervirescent,
cu înălţimea de 10–30 cm. Înfloreşte în mai; fructele se formează foarte
rar. Se înmulţeşte, mai ales, prin înrădăcinarea lăstarilor repenţi şi prin
lăstarii din rădăcină. Specie mezofilă, cu rezistenţă la umbrire. (2) Plantă decorativă.
CULTIVAREA. În condiţii ex-situ atinge înălţimea de până la 80 cm, înfloreşte şi fructifică abundent în colecţia de plante medicinale a Grădinii
Botanice a AŞM.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the rayons of Un
gheni, Calarasi, Orhei, Straseni, Dubasari, Glodeni, Soldanesti, Causeni and
the Transnistrian region. The species is
located at the southern limit of its spreading area. Outside the country it can
be met in Mongolia, China, Ukraine,
Crimea, the Northern Caucasus, Poland
and Romania. (1, 3)
HABITAT. Wet oak forests with maple and
hornbeam and floodplain forests; humid
alluvial and forest grayish soils.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in small
discrete groups of about 6–8 m2. The
species number varies from 2 to 3-4.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of its spreading area; cutting
of forests.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A sempervirent subshrub with
the height of 10–30 cm. Blooms in May;
fructifies rarely. Propagates, mainly, by
rooting decumbent sprouts and by suckers. A mesophylous species, resistant to
shade. (2) The plant is decorative.
CULTIVATION. In ex-situ conditions it can
reach a height of 80 cm. The species blooms
and fructifies abundantly in the collection
of medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book

PLANTE

a

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ghendov

Magnoliophyta

Familia Celastraceae

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Plaiul Fagului”,
„Pădurea Domnească”, în Rezervaţia peisagistică „Căpriana–Scoreni”,
în cadrul Monumentului naturii botanic „Hârjauca–Sipoteni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului de ocrotire în locurile de creştere; protejarea de către stat
a sectoarelor din pădurea Voinova şi
a celor de lângă com. Oneşti (Străşeni).
Surse de informaţie
1. Tutin, 1968(1); 2. Istrati, Ghendov,
2001(2); 3. Цвелев, 2004(3).

V. Ghendov

of the Republic of Moldova (ed. II). (2)
Territorially protected in of the scientific reservations „Plaiul Fagului”, „Padurea
Domneasca”, in the Landscape Reservation „Capriana–Scoreni”, in the Botanic Nature Monument „Harjauca–Sipoteni”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime for the species vegetation places; state protection of the sites in the
forest of Voinova and of sites on the
outskirts of the commune of Onesti
(Straseni).
Information sources

1. Tutin, 1968(1); 2. Istrati, Ghendov,
2001(2); 3. Цвелев, 2004(3).

V. Ghendov
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Helianthemum canum (L.) Hornem.
MĂLĂOAIE-CĂRUNTĂ
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © P. Pînzaru

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Cistaceae

58

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în com. Vărvăreuca (s. Stârceni), com. Roşietici (s. Cenuşa, Roşieticii Vechi), com. Ştefăneşti, Prodăneşti (s. Căpreşti) (Floreşti), com.
Rogojeni (Şoldăneşti), com. Ordăşei
(Teleneşti), com. Trebujeni (s. Trebujeni, Butuceni, Morovaia), com.
Ivancea (s. Furceni), com. Bulăeşti
(Orhei), com. Ciorescu şi s. Făureşti
(mun. Chişinău). (1, 3) Peste hotarele ţării nu a fost înregistrată.
HABITATUL. Pantele abrupte, calcaroase din valea Răutului şi a Ichelului. Specie caracteristică pentru vegetaţia din alianţa Genisto tetrago
nae–Seselion peucedanifolii.

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri cu abundenţa 1-2(3).
FACTORII LIMITATIVI. Creşterea la limita de sud-vest a arealului; extragerea calcarului; împădurirea artificială a pantelor calcaroase.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Camefită atlantico-mediteraneeană; specie xeromezofilă, moderat termofilă, cu reacţia solului
neutro-bazică. Înfloreşte din mai până în iulie; fructifică în iulie–august.
Se înmulţeşte prin seminţe. (2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul Parcului
Naţional „Orhei”. (4)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the commune of
Varvareuca (the village of Starceni), the
commune of Rosietici (villages Cenusa,
Rosieticii Vechi), the communes Stefanesti, Prodanesti (the village of Capresti)
(Floresti), the commune of Rogojeni
(Soldanesti), the commune of Ordasei
(Telenesti), the commune of Trebujeni
(villages Trebujeni, Butuceni, Morovaia),
the communes of Ivancea (the village of
Furceni) and Bulaiesti (Orhei), the commune of Ciorescu and the village of Fauresti (Chisinau). (1, 3) Outside the country not been registered.
HABITAT. Steep, calcareous slopes in the
valleys of the Raut and Ichel rivers. A

species characteristic for the vegetation
of the alliance Genisto tetragonae–Seselion peucedanifolii.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in groups
of 1-2(3).
LIMITATION FACTORS. Growth at the
south-western limit of the natural habitat; limestone extraction; artificial afforestation of calcareous slopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Atlantic-Mediterranean chamephyte; xeromesophilous, moderate thermophylous species, it prefers neutral-acid soils. The species blooms from May till
July and fructifies in July–August. The
species propagates by seeds. (2)
CULTIVATION. No information.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Se propune
de luat sub ocrotire, cu statut de monument botanic, panta calcaroasă de
lângă com. Stârceni (Floreşti) şi defileul afluentului Cerniţa de lângă comuna Rogojeni (Şoldăneşti).
Surse de informaţie
1. Vitko, 2001; 2. Negru, 2007; 3. Ştefîrţa,
2010; 4. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

A. Ştefîrţa, P. Pînzaru

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the National
Park „Orhei”. (4)
PROTECTION MEASURES. The calcareous
slope near the commune of Stirceni
(Floresti) and the gorge of Cernica river near the commune Rogojeni (Soldanesti) have been proposed to be taken under protection with the status of botanical monument.
Information sources

1. Vitko, 2001; 2. Negru, 2007; 3. Stefirta,
2010; 4. Pinzaru, Sirbu, 2014.

A. Stefirta, P. Pinzaru

Convolvulus cantabrica L.
VOLBURĂ-CANTABRIANĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Văleni, Slobozia Mare, Câşliţa-Prut,
Giurgiuleşti (Cahul). Peste hotarele
ţării este răspândită în Europa, Caucaz, Iran, Asia Mică. (1, 2)
HABITATUL. Colinele erodate abrupte; substratul loessoid.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri dispersate, cu abundenţa 1-2,
ocupând suprafeţe de 10–50 m2.
Cea mai mare populaţie existentă a
fost înregistrată pe sectorul colinelor
între com. Slobozia Mare şi Văleni,
fiind reprezentată prin exemplare de
vârste diferite, care înfloresc şi fruc-

tifică abundent. Suprafaţa totală a
populaţiei este de peste 3 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Desţelenirea
versanţilor; habitatele specifice reduse; distrugerea locurilor de creştere prin păşunatul intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă decorativă,
meliferă.
CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM. Se dezvoltă bine, înfloreşte şi fructifică.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
protecţia statului a sectorului de coline abrupte, loessoide, situat între
com. Giurgiuleşti şi com. Văleni;
monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; multiplicarea speciei
în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în
habitatele naturale de creștere.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in areas of the communes
of Valeni, Slobozia Mare, Caslita-Prut
and Giurgiulesti (Cahul). Outside the
country it is spread in Europe, the Caucasus, Iran and Asia Minor. (1, 2)
HABITAT. Steep eroded hills; loessial substratum.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in discrete
groups of 1-2, occupying areas of 10–
50 m2. The biggest existent population
has been registered in the hilly site between the commune of Slobozia Mare
and the commune of Valeni, consisting
of abundantly blooming and fructify-

ing specimens of different ages. The total
area of the population is above 3 ha.
LIMITATION FACTORS. Development of
slopes; reduced specific habitats; destruction of the growing sites due to excessive
grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in May–June and fructifies in July. Propagates by seeds. A xerophylous species. The plant is decorative
and melliferous.
CULTIVATION. It grows in the collection of
medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.
It develops well, blooms and fructifies.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3)
PROTECTION MEASURES. Taken under the
state protection of the sector of steep,
loessial hills extending from the commune of Giurgiulesti to the commune of
Valeni; monitoring of the status of all existent populations; the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural habitats.
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Magnoliophyta

Familia Convolvulaceae

Surse de informaţie
1. Stace, 1972; 2. Смольянинова, 1981;
3. Gheideman, 2001(1).

S. Gînju, N. Ciocârlan

Information sources

1. Stace, 1972; 2. Смольянинова, 1981;
3. Gheideman, 2001(1).

S. Ginju, N. Ciocarlan
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Convolvulus lineatus L.
VOLBURĂ-LINIATĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în rn. Căuşeni,
Cahul, Anenii Noi, Ştefan-Vodă și
UATSN. Specia se află la limita de
nord a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunea mediteraneeană, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Siberia Apuseană, Asia Mică şi Centrală, Caucaz,
Iran. (1, 2)
HABITATUL. Coastele abrupte argiloase şi calcaroase; poienile stepizate
din zona pădurilor de stejar-pufos.
ASPECTUL CANTITATIV. Cele mai mari
populaţii existente au fost înregistrate în apropierea com. Merenii Noi şi
Popeasca. Creşte în grupuri disper-

sate de până la 2 m în diametru, cu
abundenţa 1-2(3). Suprafaţa totală a
populaţiilor este de peste 2 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile izolate şi relativ sărace; păşunatul
intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică la sfârşitul lui iulie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă
decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)

Protejată teritorial în aria cu management multifuncţional – Sector reprezentativ cu vegetaţie de
stepă „Andriaşevca Nouă” –, în cadrul Monumentului naturii botanic
„Haraba”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creștere; monitorizarea
stării tuturor populaţiilor existente;
multiplicarea speciei în condiţii exsitu.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the rayons of
Causeni, Cahul, Anenii Noi, Stefan-Voda and the Transnistrian region. The species is located at the northern limit of its
spreading area. Outside the country it
is present in Mediterranean region, the
East-European Plain, Crimea, Western
Siberia, Asia Minor and Central Asia, the
Caucasus and Iran. (1, 2)
HABITAT. Argillaceous and calcareous
cliffs; steppe glades in the areas of Hungarian oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The biggest populations of those existent have been registered on the outskirts of the communes

of Merenii Noi and Popeasca. It grows in
scattered groups with the diameter of up
to 2 m, in groups of 1-2(3). The total area
of the populations is more than 2 ha.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of its spreading area; isolated and relatively limited populations;
excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and a hemicryptophytic plant. Blooms in June–July and
fructifies in the end of July. Propagates by
seeds. A xerophylous species. The plant is
decorative and melliferous.
CULTIVATION. It grows in the collection of
medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (ed. II). (3)
Territorially protected in the area of multifunctional management – the Representative Sector of Steppe Vegetation
„Andriasevca Noua”, on the territory of
the Botanic Nature Monument „Haraba”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growing sites; monitoring of the
status of the existent populations; the
species propagation in ex-situ conditions.

Surse de informaţie
1. Stace, 1972; 2. Смольянинова, 1981;
3. Gheideman, 2001(2).

S. Gînju, N. Ciocârlan

Information sources

1. Stace, 1972; 2. Смольянинова, 1981;
3. Gheideman, 2001(2).

S. Ginju, N. Ciocarlan

Carpinus orientalis Mill.
CARPEN-ORIENTAL (CĂRPINIŢĂ)
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STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este identificată lângă staţia Zloţi
(Cimişlia), iar în 2005 a fost semnalată şi în trupul de pădure mezofilă Scoreni. Se află la limita nord-estică a arealului. Plantă cu răspândire submediteraneeană, cunoscută în
estul regiunii Mării Mediterane, în
Balcani, Dobrogea, Crimeea, Caucaz. (2, 3)
HABITATUL. Pădurile de gorun. Plantă caracteristică asociaţiei Querco
(petraea)–Carpinetum orientalis (Gan
cev, 1961) Csuros et al., 1968. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. La Zloţi ocupă
o suprafaţă de circa 80 ha, cu abundenţa 2-4 (2, 3), iar în trupul de pă-

dure Scoreni au fost găsite 2 tufe cu
înălţimea de până la 2 m.
FACTORII LIMITATIVI. Regenerarea redusă şi nimicirea exemplarelor în
timpul lucrărilor silvice.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă xerofilă, mezotrofă.
Înfloreşte în lunile aprilie–mai; fructele se maturizează în august–septembrie. Se reproduce prin seminţe şi
lăstari de la ciot. Plantulele sau exemplarele juvenile se întâlnesc rar. (1)
CULTIVAREA. Nu este utilizată la împădurire, deşi condiţiile de habitat
sunt favorabile.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia peisa-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it was registered near the Zloti
station (Cimislia), but in 2005 it was
also registered in the mesophile forest Scoreni. Located at the north-eastern limit of its spreading area. A plant
with sub-Mediterranean spread, known
in eastern regions of the Mediterranean
Sea, in the Balkans, Dobrogea, Crimea
and the Caucasus. (2, 3)
HABITAT. It sessile oak forests. It is a plant
characteristic for the association Querco
(petraea)–Carpinetum orientalis (Gancev,
1961) Csuros et al., 1968. (3)

QUANTITATIVE ASPECT. In Zloti, it occupies an area of about 80 ha in groups of
2-4 (2, 3), and in the forest body Scoreni,
2 bushes with the height of up to 2 m
were registered.
LIMITATION FACTORS. Reduced regeneration and destruction of specimens during
the forestry works.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A xerophilous and mesotrophic
plant. Blooms in April–May; fruits get
mature in August–September. Propagates by seeds and suckers of the stump.
Sprouts or juvenile specimens are rarely
met. (1)
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Familia Corylaceae

gistică „Cărbuna”, precum şi în Aria
silvică „Malcoci” cu statut protejat. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Nicolaeva, 2001(2); 2. Lazu et al., 2006;
3. Lazu et al., 2007; 4. Legislaţia ecologică…, 1999.

Şt. Lazu

CULTIVATION. It is not used for afforestation, although habitat conditions are favorable.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Landscape
Reservation „Carbuna”, as well in Forest
Area „Malcoci” with as protection status. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection mea
sures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Nicolaeva, 2001(2); 2. Lazu et al., 2006;
3. Lazu et al., 2007; 4. Legislatia ecologica…, 1999.

St. Lazu
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Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm.
NEVĂSTUICĂ-RUSEASCĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Briceni, Râşcani, Glodeni, Rezina, Orhei şi Camenca. Specia se află la limita de sud
a arealului. Peste hotarele ţării este
răspândită în Peninsula Balcanică,
în partea de sud-est a Europei Centrale, în Câmpia Est-Europeană şi
Crimeea. (1, 2)
HABITATUL. Stâncile dezgolite; fisurile stâncilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Cel mai mare
număr de plante a fost înregistrat în
apropierea com. Corjeuţi şi Horodişte, unde specia formează grupuri
mari pe pietre. Populaţia este stabilă.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; nişa ecologică limitată; colectarea plantelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, suculentă. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în
august–septembrie. Predomină înmulţirea vegetativă. Specie xerofilă,
calcifilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Creşte în cadrul expoziţiei „Alpinariu” a Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în rezervaţiile
peisagistice „Feteşti”, „La Castel”,
„Trebujeni”, „Ţâpova”, „Complexul
geologic şi paleontologic din bazi-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Briceni, Rascani, Glodeni, Rezina, Orhei and Camenca. The species is located
at the southern limit of its habitat. Outside the country it is spread in the Balkan Peninsula, in the south-eastern part
of Central Europe, in the East European
Plain and in Crimea. (1, 2).
HABITAT. Bare cliffs; fissures of cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. The greatest number of plants has been registered on the
outskirts of the communes of Corjeuti
and Horodiste, where the species forms
big groups on stones. The population is
stable.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the habitat; limited ecological niche; collecting plants.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, succulent plant.
Blooms in July–August and fructifies in
August–September. The vegetative propagation prevails. A xerophylous, calciphylous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. It grows in the „Rock Garden” exposition in the Botanic Garden of
the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the landscape reservations „Fetesti”, „La Castel”, „Tre-

nul râului Lopatnic”, în cadrul monumentelor naturii „Defileul Duruitoarea”, „Defileul Văratic”, „Cheile
Buteşti”, „Complexul Raşcov”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea în
preajma com. Corjeuţi a unei arii naturale pentru protejarea speciei; controlul asupra stării populaţiilor; conservarea speciei în condiţii ex-situ.
Surse de informaţie
1. Favarger et al., 1993; 2. Бялт, 2001; 3. Şabanova, 2001(14); 4. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

bujeni”, „Tapova”, „The Geological and
Paleontological Complex of Basin of
the Lopatnic river”, in the nature monuments „The Duruitoarea Gorge”, „The
Varatic Gorge”, „The Butesti Canyon”,
„The Rascov Complex”. (4)
PROTECTION MEASURES. Creation of a natural protected area for the species protection on the outskirts of the commune
of Corjeuti; control of the population status; the species ex-situ conservation.
Information sources

1. Favarger et al., 1993; 2. Бялт, 2001; 3. Sabanova, 2001(14); 4. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Astragalus pastellianus Pollini
ASTRAGAL-PASTELIAN
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STATUTUL. Specie periclitată [En-
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în com. Boldureşti, Soltăneşti (Nisporeni), com. Corneşti
(s. Romanovca) (Ungheni), com.
Copăceni (Sângerei), com. Bulboaca (Anenii Noi), s. Bugeac (Comrat, UTAG), s. Andriaşevca Nouă
(UATSN). (1, 2) Specie ponto-mediteraneeană, colinar-submontană.
Este răspândită în Franţa, Italia, România, Ucraina.
HABITATUL. Colinele stepizate cu soluri argilo-nisipoase. Specie caracteristică pentru vegetaţia din clasa Festuco-Brometea. (1)

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri, pe suprafeţe mici, cu gradul de
abundenţă 1.
FACTORII LIMITATIVI. Cositul; păscutul vitelor; plantaţiile de salcâm.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie camefită, xeromezofilă, heliofilă. Înfloreşte în mai–august; fructifică în iunie–august. Se
înmulţeşte prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. În condiţii de creştere
ex-situ formează flori în al 4-lea an
de vegetaţie.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Protejată teritorial în
Sectorul reprezentativ cu vegetaţie
de stepă „Andriaşevca Nouă”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Se propune
luarea sub ocrotire, ca Monument

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the communes of
Bolduresti and Soltanesti (Nisporeni),
the commune of Cornesti (the village of
Romanovca) (Ungheni), the communes
of Copaceni (Sangerei), Bulboaca (Anenii Noi), the village of Bugeac (Comrat, ATU Gagauzia), the village of Andriasevca Noua (Transnistrian region).
(1, 2) A Ponto-Mediterranean, hilly-submountain species. It is spread in France,
Italy, Romania and Ukraine.
HABITAT. Steppe hills with loamy soils.
The species is typical for the vegetation of
the class Festuco-Brometea. (1)

QUANTITATIVE ASPECT. It grows in groups,
on small areas, with the level of the number equal to 1.
LIMITATION FACTORS. Mowing; cattle grazing; plantation of black locust.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A camephyte, xeromesophilous
and heliophile species. Blooms in May–
August and fructifies in June–August.
Propagates by seeds. (3)
CULTIVATION. In ex-situ growing condition it blooms in the fourth year of vegetation.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected in the Representative Sector of Steppe
Vegetation „Andriasevca Noua”.
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botanic „Ponoara astragalului pastelian”, a locului de creştere din com.
Boldureşti (Nisporeni) şi înlăturarea speciilor arboricole din habitatul
speciei respective; evitarea colectărilor pentru ierbar.
Surse de informaţie
1. Pînzaru, 2006(2); 2. Pînzaru, Izverscaia,
2005; 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia
ecologică..., 1999.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

PROTECTION MEASURES. Proposed to be
taken under the protection as the Botanic
Monument „Ponoara astragalului pastelian”, the place of the species growth in
the commune of Bolduresti (Nisporeni)
and removal of woody species in the species habitat; avoidance of plants collection for the herbaria.
Information sources

1. Pinzaru, 2006(2); 2. Pinzaru, Izverscaia,
2005; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia
ecologica..., 1999.

P. Pinzaru, T. Sirbu
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Astragalus pubiflorus DC. (=A. excapus L. subsp. pubiflorus (DC.) Soó)
ASTRAGAL-PUBIFLOR
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Doibani (UATSN), com. Congaz
(UTAG), com. Teliţa (Anenii Noi).
Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România (sud-est). (1, 2)
HABITATUL. Colinele cu vegetaţie de
stepă; calcarele sarmaţianului mediu.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţii dispersate şi sărace. Izolat se întâlnesc
exemplare mature, iar cele juvenile
aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreştere.

FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita arealului; populaţiile sărace; distrugerea locurilor de creştere din cauza activităţii antropice; vătămarea
seminţelor de către dăunători; posibilităţile reduse de înmulţire şi propagare; capacitatea scăzută de concurenţă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin
seminţe. Germinarea seminţelor redusă. Specie xerofilă. Plantă decorativă, meliferă, fixatoare.
CULTIVAREA. Se cultivă în Grădina
Botanică din Tiraspol.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread near Doibani commune
(Transnistrian region), Congaz commune (ATU Gagauzia), Telita commune
(Anenii Noi). The species is located on
the southern limit of its natural habitat.
Outside the country it is spread in the
south of Eastern Europe, Bulgaria, Romania (south-east). (1, 2)
HABITAT. Sunny hills covered with steppe
vegetation; limestones of middle Sarmatian stage.
QUANTITATIVE ASPECT. Discrete and poor
populations. The adult specimens can be
met isolated, but juvenile specimens are

almost absent. The number of specimens
is decreasing.
LIMITATIVE FACTORS. Location at the limit
of the natural habitat; poor populations;
destruction of the species places of vegetation as a result of human activity; seeds
damage by pests; reduced capacities for
propagation and distribution; low capacity of concurrence.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CARACTE
RISTICS. It is a perennial, hemicryptophytic plant. It blooms in May–June and
bears the fruits in June–July. The species
propagates by seeds. The germination of
seeds is reduced. It is a xerophylous species. It is a decorative, melliferous, nitrogen-fixing plant.

Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc” şi în Rezervaţia peisagistică „Teliţa”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi ocrotirea locurilor noi de creştere; conservarea şi multiplicarea
speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Chater, 1968; 2. Васильева, 1987; 3. Şabanova, 2001(1); 4. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

CULTIVATION. The species is cultivated in
the Botanical Garden from Tiraspol.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (3) Territorially protected in the
Scientific Reservation „Iagorlac” and the
Landscape Reservation „Telita”. (4)
PROTECTION MEASURES. Identification and
protection of new places of vegetation;
ex-situ conservation of the species; propagation of species in ex-situ conditions and
repatriation to its natural habitats.
Information sources
1. Chater, 1968; 2. Васильева, 1987; 3. Sabanova, 2001(1); 4. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Genista tetragona Bess.
DROBIŞOR-TETRAMUCHIAT
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în rn. Camenca, Râbniţa,
Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste
hotarele ţării se întâlneşte în apropierea com. Artirovka, regiunea Odesa. (1, 2). Endemit podolian. Relict
terţiar.
HABITATUL. Fitocenozele petrofile
pe calcare sarmaţiene ale bazinului
fl. Nistru şi ale afluenţilor lui (r. Răut şi Iagorlâc).
ASPECTUL CANTITATIV. Abundenţa
speciei este de 1-3, acoperirea – de
la 10 până la 30%. (2) În Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc” se află cele
mai numeroase populaţii locale, formând pâlcuri sau desişuri, cu abun-

denţa 3. Sub coronament şi în tufăriş densitatea este de 1-2 exemplare
la 1 m2, iar în sectoare deschise – până la 5-16 exemplare la 1 m2. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Împădurirea
pantelor calcaroase; schimbarea regimului de iluminare; exploatarea
carierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Arbust. Înfloreşte în aprilie–
mai; fructifică abundent în iunie–
august. Se înmulţeşte prin seminţe.
Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în sectorul de stepă al Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Lista Roşie a

IUCN; Anexa I a Convenţiei de la
Berna, 1979; Lista speciilor protejate de stat; Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ed. a II-a). (2) Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc” (4), al Rezervaţiei pei
sagistice „Trebujeni”, al Monumentului naturii botanic „Haraba”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a sectoarelor unde
planta se întâlneşte în număr relativ
mare; monitorizarea populaţiilor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the districts of Camenca, Rabnita, Dubasari, Grigoriopol,
Orhei. Outside the country it is present
at the outskirts of the commune of Artirovka, Odessa region. (1, 2) It is a Podolian endemic. A tertiary relict.
HABITAT. Petrofilous phytocoenosis on
the sarmatian limestone of the basin of
the Nistru river and its confluents (the
Raut river and Iagorlac river).
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in groups of 1-3, the coverage is from 10
to 30%. (2) On the territory of the Scientific Reservation „Iagorlac” there are the
most numerous local populations, which

form discrete groups and brushwood in
groups of 3. Under the canopy and in
shrub thickets the density is 1-2 specimens per 1 m2, and in open places – up
to 5-16 specimens per 1 m2. (4)
LIMITATION FACTORS. Afforestation of calcareous slopes; changing of illumination
regime; exploitation of open-cast mines.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is a shrub. Blooms in April–May
and fructifies in June–August. The species
propagates by seeds. A xerophylous, calciphylous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. The species grows in ex-situ
conditions in the steppe sector of the Botanic Garden of the Academy of Sciences
of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the IUCN Red
List; the Annex I of the Berne Convention, 1979; the List of species protected
by the state; The Red Book of the Republic
of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the Scientific Reservation „Iagorlac” (4), the Landscape Reservation „Trebujeni”, and on the territory of Botanic
Nature Monument „Haraba”. (3)
PROTECTION MEASURES. State protection
of the areas with a relatively large number
of plants; monitoring the populations.
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Surse de informaţie
1. Цвелев, 1987(2); 2. Nicolaeva, 2001(8);
3. Pînzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2011.

T. Izverscaia

Information sources

1. Цвелев, 1987(2); 2. Nicolaeva, 2001(8);
3. Pinzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2011.

T. Izverscaia
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Genistella sagittalis (L.) Gams (=Genista sagittalis L.,
GROZAMĂ-SAGITATĂ
Clasa

Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este cunoscut un singur loc de
creştere – în preajma com. Bahmut
(Călăraşi). Specia se află la limita de
sud-est a arealului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în regiunea mediteraneeană, Europa Centrală şi în Carpaţi. (1, 2)
HABITATUL. Marginea pădurilor revene de gorun cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţia speciei constituie cca 15 exemplare slab
dezvoltate, răspândite pe o suprafaţă
limitată (până la 5 m2). (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile nefavorabile de creştere la limita arealului; activităţile recreative; populaţie

izolată și foarte săracă; păşunatul intensiv al poienilor şi lizierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Semiarbust. Înfloreşte în iunie; fructifică în iulie–august. Reproducerea prin seminţe este dificilă. Se înmulţeşte pe cale vegetativă –
prin înrădăcinarea lăstarilor.
CULTIVAREA. Nu s-au întreprins tentative de creştere ex-situ.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi protecţia locurilor noi de creştere; monitorizarea stării populaţiilor; cultivarea speciei în colecţiile
grădinilor botanice; multiplicarea

speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova a single place of vegetation is known
– on the outskirts of the commune of
Bahmut (Calarasi). The species is located at the south-eastern limit of its natural habitat. Outside the country it can be
met in the Mediterranean region, Central Europe and in the Carpathians. (1, 2)
HABITAT. At the outskirts of wet sessile
oak forests with hornbeam trees.
QUANTITATIVE ASPECT. The species population is of 15 underdeveloped specimens, which are spread on a limited area
(up to 5 m2). (3)

LIMITATION FACTORS. Unfavorable growing conditions at the limit of the natural
habitat; recreational activities; an isolated and very limited population; excessive
grazing of glades and edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A subshrub. Blooms in June and
fructifies in July–August. The propagation by seeds is difficult. The species
propagates vegetatively – by rooting of
sprouts.
CULTIVATION. The attempts of ex-situ
growth have not been undertaken.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3)

PROTECTION MEASURES. Identification
and protection of new places of growth;
monitoring of the status of the populations; the species cultivation in the collections of botanical gardens; the species
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.

Surse de informaţie
1. Gibbs, 1968; 2. Цвелев, 1987(1); 3. Şabanova, 2001(8).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

Information sources

1. Gibbs, 1968; 2. Цвелев, 1987(1); 3. Sabanova, 2001(8).

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (=Cytisus nigricans L.)
BOBIŢEL-NIGRESCENT
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în nordul ţării, în
apropierea or. Ocniţa, com. Naslav
cea, Vălcineţ, Mihălăşeni, Gârbova,
s. Verejeni (Ocniţa), com. Iarova,
s. Tătărăuca Nouă (Soroca), com.
Molochişul Mare (UATSN). Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării creşte în
partea de est a regiunii mediteraneene, în Europa Centrală şi de
Vest. (1, 2)
HABITATUL. Pantele calcaroase stepizate şi canioanele însorite cu vegetaţie petrofilă, lizierele stejăretelor
de stâncă; tufărişurile.

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în pâlcuri cu suprafaţa de la 2–5 m2.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; distrugerea
locurilor de creştere în urma activităţii antropice; păşunatul intensiv;
activitatea turistică.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Arbust. Înfloreşte în iunie–
iulie; fructifică în august. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice şi paleontologice „Falia tectonică
de lângă com. Naslavcea (trupul de
pădure Stânca)” şi „Porţiune a malu-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the north of
the country, at the outskirts of the town
of Ocnita, the communes of Naslavcea,
Valcinet, Mihalaseni, Garbova, the village of Verejeni (Ocnita), the commune
of Iarova, the village of Tatarauca Noua
(Soroca), the commune of Molochisul
Mare (Transnistrian region). The species
is located at the southern limit of its natural habitat. Outside the country it can be
met in the eastern part of the Mediterranean region, in Central and Western Europe. (1, 2)
HABITAT. Calcareous steppe slopes and
sunny canyons with petrophylous vege-

tation, edges of cliff oak forests; shrubbery.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in clusters
on the area of 2–5 m2.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; destruction of the vegetation places as a result of human activities; excessive grazing; touristic activity.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A shrub. Blooms in June–July
and fructifies in August. Propagates by
seeds. A mesoxerophylous species. The
plant is decorative.
CULTIVATION. Not practiced.
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lui abrupt al Nistrului (trupul de pădure Lencăuţi)”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiei existente şi
evidenţierea locurilor noi de creştere; conservarea speciei în condiţii
ex-situ.
Surse de informaţie
1. Heywood, 1968; 2. Цвелев, 1987(3);
3. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the nature geological and paleontological monuments „Falia tectonica near
the commune of Naslavcea (forest body
Stanca)” and a „Portion of steep bank
of the Nistru river (forest body Lencauti)”. (3)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of the existing population and
identification of new places of growth;
conservation of the species in ex-situ conditions.
Information sources

1. Heywood, 1968; 2. Цвелев, 1987(3);
3. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia

67

Medicago rigidula (L.) All. (=M. polymorpha L. var. rigidula L.)
LUCERNĂ-RIGIDIUSCULĂ
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © И. Турбанов

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Fabaceae

68

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte între com. Copanca şi s. Leuntea (Căuşeni). Specia se
află la limita de nord a arealului. Peste hotarele ţării creşte în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică şi Mijlocie,
Iran, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Lizierele pădurilor de
stejar-pufos cu vegetaţie de stepă
primară, având specii din genurile
Stipa şi Festuca valesiaca. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici pe un sector cu
suprafaţa de cca 4 m2; au fost înregistraţi 30 de indivizi maturi.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; împădurirea lizierelor cu vegetaţie de stepă;
păşunatul intensiv; populaţii izolate. Dacă locul de creştere va suferi
modificări, specia poate să dispară
din flora spontană a republicii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în
iunie–iulie. Se înmulţeşte numai
prin seminţe. Specie xerofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia naturală silvică „Copanca”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met between the commune of Copanca and the village of Leuntea (Causeni). The species is located at
the northern limit of its natural habitat.
Outside the country it grows in the south
of Eastern Europe, in Crimea, the Mediterranean region, Asia Minor and Middle Asia, Iran, the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Edge of forests of Hungarian oak with primary steppe vegetation,
with the species of genus Stipa and Festuca valesiaca. (4)

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups on a sector of about
4 m2; 30 adult specimens have been registered.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; afforestation of the forest edges with steppe vegetation; excessive grazing; isolated populations. If the vegetation place undergoes
changes, the species can disappear from
the spontaneous flora of the country.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual plant, therophyte.
Blooms in May–June and fructifies in
June–July. The species propagates by
seeds only. A xerophylous species.

locurilor noi; conservarea şi multiplicarea speciei ex-situ şi repatrierea
ei în habitatele naturale; eventual repopularea cu seminţe provenite din
teritoriile adiacente.
Surse de informaţie
1. Tutin, 1968(2); 2. Васильченко, 1987;
3. Андреев et al., 2012; 4. Шабанова et al.,
2014.

T. Izverscaia

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Natural Forest Reservation „Copanca”. (3)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new places of growth; ex-situ conservation, propagation of the species and its repatriation
to the natural habitats; possible repopulation with seeds of adjacent territories.
Information sources
1. Tutin, 1968(2); 2. Васильченко, 1987;
3. Андреев et al., 2012; 4. Шабанова et al.,
2014.

T. Izverscaia

Securigera elegans Panč.
CORONIŞTE-ELEGANTĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. Creşte în apropierea
com. Bardar (Ialoveni), Scoreni, Pănăşeşti, Cojuşna, Lozova (Străşeni),
Şişcani (Nisporeni), Bobeica, Logăneşti (Hâncești), Sadova (Călăraşi).
În Republica Moldova locurile de
creştere se află la limita estică a arealului. Relict terţiar. (1, 2) Peste hotarele ţării este răspândită în Carpaţi,
regiunea Mării Negre şi Peninsula
Balcanică.
HABITATUL. Zonalitatea de altitudine
(altitudinea – 270–300 m); versanţii cu expoziţie sudică; marginile podişurilor înalte; fitocenozele pădurilor revene.

ASPECTUL CANTITATIV. Numărul total
nu depăşeşte câteva sute de exemplare şi descreşte treptat. Vegetează
în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure vitalitatea plantelor
sporeşte.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea biotopilor în urma defrişării parcelelor de pădure.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită carpato-balcanică. Specie xeromezofilă, mezotermă. Înfloreşte în mai–iunie. Plantă entomofilă. Păstăile se maturizează în septembrie, seminţele sunt diseminate de furnici. (3)
CULTIVAREA. Nu creşte în condiţii exsitu.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. It grows near the
communes of Bardar (Ialoveni), Scoreni, Panasesti, Cojusna, Lozova (Straseni), Siscani (Nisporeni), Bobeica, Loganesti (Hancesti), Sadova (Calarasi). In
the Republic of Moldova its growth areas
are at the eastern limit of the habitat. Tertiary relict. (1, 2) Outside the country it
is spread in the Carpathians, in the Black
Sea region and the Balkan Peninsula.
HABITAT. Altitude area (altitude – 270–
300 m); southern slopes; highland edges;
plant communities of wet forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The total number does not exceed a few hundred spec-

imens and decreases gradually. It grows
in groups of 4-5 specimens. In the forest
cutting areas the plant vitality increases.
LIMITATION FACTORS. Destruction of biotopes as a result of deforestation.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Carpatho-Balkanic hemi
cryptophyte, xeromesophilous, mesothermal and entomophylous species.
Blooms in May–June. The pods ripen in
September, the seeds are disseminated by
ants. (3)
CULTIVATION. It does not grow in ex-situ
condition.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
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STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”
şi în rezervaţiile peisagistice „Codrii
Tigheci” şi „Cărbuna”. A fost inclusă în Lista speciilor protejate de stat.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului de ocrotire în cadrul
rezervaţiilor unde habitează specia,
precum şi în alte locuri de creştere
a acesteia.
Surse de informaţie
1. Гейдеман, 1976; 2. Gheideman, Cantemir, 2001; 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir, Al. Teleuţă

the Scientific Reservation „Codru” and
in the landscape reservations „Codrii
Tigheci” and „Carbuna”. Included in the
List of species protected by the state.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime in the reservations
where the species grow and in other places of vegetation.
Information sources
1. Гейдеман, 1976; 2. Gheideman, Cantemir, 2001; 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir, Al. Teleuta
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Trifolium pannonicum Jacq.
TRIFOI-PANONIAN
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Pârjota (Râşcani), or. Briceni (Briceni) (trupurile
de pădure Rosoşeni, Caracuşeni, Tabani), între com. Târnova (Donduşeni) şi Trestieni (Briceni), com. Feteşti (Edineţ), între com. Briceni şi
Cotiujeni (Briceni). Peste hotarele
ţării este răspândită în Câmpia SudVest-Europeană, Europa Centrală,
în partea de nord a Peninsulei Balcanice. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele pădurilor; asociaţiile de stejăret cu cireş,
mai rar cu mesteacăn; solul cenuşiu.
ASPECTUL CANTITATIV. Vegetează în
grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai

rar – sporadic. Efectivul speciei este
mic, dar stabil.
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
nord-estică a arealului; numărul restrâns al locurilor de creştere; cositul, păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită pontică. Specie xeromezofilă, mezotermă. Înfloreşte în mai–iunie; fructele se coc
treptat, din iulie până în august. Se
înmulţeşte prin seminţe şi prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă. (3)
CULTIVAREA. Se înmulţeşte bine prin
seminţe în cadrul Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei
peisagistice „Feteşti” şi în Rezervaţia
naturală silvică „Rosoşeni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
asupra respectării regimului de ocrotire; cultivarea speciei pe scară largă.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the commune
of Parjota (Rascani), the town of Briceni
(Briceni) (forests in the Rososeni, Caracuseni, Tabani), between the communes
of Tarnova (Donduseni) and Trestieni
(Briceni), in the commune of Fetesti
(Edinet), between the communes of Briceni and Cotiujeni (Briceni). Outside the
country it is spread in the South-Western European Plain, Central Europe, in
the northern part of the Balkan Peninsula. (1, 2)
HABITAT. Forest clearings and edges; associations of oak tree stands with sweet

cherry, more rarely with birch; grayish
soil.
QUANTITATIVE ASPECT. It vegetates in small
groups of 3-8 specimens, more rarely – sporadically. The species number is
small, although a stable one.
LIMITATION FACTORS. Location at the
north-eastern limit of its spreading area;
limited number of growth sites; mowing,
grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A pontic hemicryptophyte. A
xeromesophilous, mesothermal species.
Blooms in May–June, fruits ripen gradually from July to August. Propagates by
seeds and by division of rhizomes. The
plant is forage and melliferous. (3)

CULTIVATION. Propagates well by seeds in
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Landscape
Reservation „Fetesti” and in the Natural
Forest Reservation „Rososeni”.
PROTECTION MEASURES. Controlled protection regime; the species broad cultivation.

Surse de informaţie
1. Гейдеман, Николаева, 1975; 2. Vitko,
2001(9); 3. Negru et al., 2002.

Al. Teleuţă

Information sources
1. Гейдеман, Николаева, 1975; 2. Vitko,
2001(9); 3. Negru et al., 2002.

Al. Teleuta

Erodium ciconium (L.) L’Her. (=Geranium cyconium L.)
PLISCUL-BERZEI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte între com. Copanca
şi s. Leuntea (Căuşeni). Peste hotarele ţării creşte în Europa Atlantică,
Centrală şi de Est (sud), în Crimeea,
regiunea mediteraneeană, Asia Mică
şi Mijlocie, Iran, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Lizierele de pădure cu
stejar-pufos şi vegetaţie de stepă în
care predomină Festuca valesiaca şi
speciile din genul Stipa.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici, cu abundenţa
1-2. (4) Unica populaţie găsită recent (mai 2013) cuprinde un grup
de cca 30 de exemplare mature; posibilităţile de înmulţire şi propagare

reduse, fiind vorba de o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
FACTORII LIMITATIVI. Populaţiile extrem de restrânse şi sărace, izolate;
împădurirea poienilor stepizate; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită. Înfloreşte în aprilie–iunie; fructifică în
mai–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Xeromezofilă.
CULTIVAREA. A fost transferată în sectorul de stepă al Grădinii Botanice
a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia naturală silvică „Copanca”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the areas between the
commune of Copanca and the village of
Leuntea (Causeni). Outside the country it can be met in the Atlantic, Central and Eastern (in the south) Europe,
in Crimea, Mediterranean region, Asia
Minor and Middle Asia, Iran, the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Edges of forests with Hungarian oak trees and steppe vegetation with
the dominance of Festuca valesiaca and
the species of genus Stipa.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
solitarily or in small groups with the

number of 1-2. (4) The single recently
registered (May 2013) population embraces a group of about 30 mature speci
mens; reduced capacity of propagation
and distribution, taking into account
that is an annual species that is less stable
in comparison with perennial ones.
LIMITATION FACTORS. Extremely limited
and poor, isolated populations; afforestation of steppe clearings; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is an annual terophyte. The
species blooms in April–June and fructifies in May–July. Propagates by seeds.
Xeromesophylous.
CULTIVATION. The species has been transferred to the steppe sector of the Bota-
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evidenţierea şi luarea sub protecţie
a locurilor noi; monitorizarea stării
tuturor populaţiilor existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi
repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Webb, Chater, 1968; 2. Цвелев, 1996;
3. Андреев et al., 2012; 4. Шабанова et al.,
2014.

T. Izverscaia

nic Garden of the Academy of Sciences
of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Forest Natural Reservation „Copanca”. (3)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of the new
places of the species growth; monitoring of the populations status; the species
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Webb, Chater, 1968; 2. Цвелев, 1996; 3. Андреев et al., 2012; 4. Шабанова et al., 2014.

T. Izverscaia
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Hypericum montanum L.
SUNĂTOARE-MONTANĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Feteşti (Edineţ) şi în com. Calaraşovca (Ocniţa). Arealul speciei cuprinde Europa
Centrală şi de Nord, Caucazul, Armenia, China, Algeria.
HABITATUL. Pădurile de stejar cu fag,
de stejar şi gorun; stâncăriile; locurile cu altitudinea de până la 300 m.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte pe pante înalte, solitar sau în grupuri mici,
câte 4-6 exemplare. Efectivul speciei include un număr redus de indivizi. (1, 3)
FACTORII LIMITATIVI. Lucrările de
gospodărire neadecvată a pădurilor;
păşunatul.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită europeană;
specie mezofilă, mezotermă, creşte pe soluri cu reacţie acid-neutră;
plantă decorativă. Înfloreşte în iulie–august. Fructifică în august–septembrie. (2)
CULTIVAREA. În Republica Moldova
în condiţii ex-situ nu se cultivă.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul
Fagului” şi în rezervaţiile peisagistice „Calaraşovca” şi „Feteşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evitarea colectărilor pentru ierbar din locurile
deja cunoscute; cultivarea în condiţii ex-situ şi repatrierea materialului
obţinut în habitatele tipice speciei.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows in the commune of Fetesti
(Edinet) and in the commune of Calarasovca (Ocnita). The spreading area embraces Central and Northern Europe, the
Caucasus, Armenia, China, Algeria.
HABITAT. European oak forests with
beech, European oak forests with sessile
oak; in rocky places; areas with the altitude up to 300 m.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
on high slopes, solitarily or in small
groups of 4-6 specimens. The number of
specimens is reduced. (1, 3)

LIMITATION FACTORS. Inappropriate forest
management; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. European hemicryptophyte;
mesophyte, mesothermal species, it
grows on soils with neutral acidity. The
plant is decorative and medicinal. The
species blooms in July–August and fructifies in August–September. (2)
CULTIVATION. The species is not cultivated in ex-situ conditions in the Republic
of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Plaiul Fagului” and in the landscape reservations
„Calarasovca” and „Fetesti”.

PROTECTION MEASURES. Avoidance of
collecting plants for herbaria of the
known places of vegetation; cultivation
in ex-situ conditions and repatriation of
obtained material to the habitats typical
for the species.

1. Гейдеман et al., 1982; 2. Negru et al.,
2002; 3. Ştefîrţa, 2014.

A. Ştefîrţa

Information sources
1. Гейдеман et al., 1982; 2. Negru et al.,
2002; 3. Stefirta, 2014.

A. Stefirta

Hypericum tetrapterum Fries
SUNĂTOARE-ARIPATĂ
Clasa

Magnoliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în com. Lozova (Străşeni). Peste hotarele ţării este răspândită în Crimeea, Caucaz, vestul Europei, Peninsula Balcanică, Asia Mică, Africa de Nord-Vest.
HABITATUL. Luncile, pajiştile. Vegetează în componenţa stratului ierbos
al luncilor şi locurilor mlăştinoase
de pe lângă izvoarele mici.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat şi
în grupuri mici cu gradul de abundenţă 2. (3) Efectivul speciei în unicul loc de creştere include un număr
redus de cca 27 de exemplare.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de creştere; valorificarea luncilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită europeană;
specie mezohigrofită, mezotermă,
preferă soluri cu reacţie slab acid-neutră. Înfloreşte în a II-a jumătate a
lunii iulie. Fructifică în august. Reproducerea are loc prin seminţe.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în cadrul
Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”. (1,
2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie în rezervaţie;
intensificarea controlului asupra stă-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the commune of Lozova (Straseni). Outside the country it can
be met in Crimea, Caucasus, western Europe, the Balkan Peninsula, Asia Minor
and North-Western Africa.
HABITAT. Meadows, pastures. It vegetates
in the composition of the grassy stratum
of meadows, or of swamp places near
small springs.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
isolated in groups of 2. (3) The species
number in its single place of vegetation

is reduced and consists of about 27 specimens.
LIMITATION FACTORS. Destroying of vegetation places; processing of meadows.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. European hemicryptophyte,
mesohygrophyte. Mesothermal species,
prefers soils with low acid-neutral reaction. The species blooms in the second half of July and fructifies in August.
Propagates by seeds.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”. (1, 2)
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rii populaţiilor; conservarea seminţelor ex-situ în bănci de gene.
Surse de informaţie
1. Гейдеман et al., 1980; 2. Гейдеман et al.,
1982; 3. Ştefîrţa, 2014.

A. Ştefîrţa

PROTECTION MEASURES. Protection regime in the reservation; strengthening
control over populations status; conservation of ex-situ seeds in gene banks.
Information sources
1. Гейдеман et al., 1980; 2. Гейдеман et al.,
1982; 3. Stefirta, 2014.

A. Stefirta
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Melittis sarmatica Klok.
DUMBRAVNIC
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Ocniţa, Soroca
și Edineţ. Specia se află la limita de
est a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în ţările baltice, Ucraina, Europa Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul pădurilor de stâncării.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat sau în grupuri foarte dispersate a
câte 4-10 indivizi; populaţiile sunt
constituite, predominant, din plante florifere. Numărul total şi particularităţile populaţionale ale speciei
în republică nu sunt cunoscute.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile

izolate şi foarte sărace; defrişarea pădurilor; activităţile de recreaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică
în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezofilă. Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „La Castel”, „Feteşti”, „Calaraşovca”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul asupra respectării regimului de
ocrotire a speciei; luarea sub protecţia statului a locului de creştere a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in the distrikts of Ocnita, Soroca and Edinet. The species is located at the eastern limit of its spreading
area. Outside the country it is spread in
the Baltic countries, Ukraine and Central Europe. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of cliff forests.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows isolated
or in highly dispersed groups of 4-10
specimens; populations consist mainly of
floriferous plants. The species total number and the population features in the
country are unknown.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; isolated and scarce populations; deforestation; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic
plant. Blooms in May–June and fructifies in June. Propagates by seeds. A mesophilic species. The plant is decorative and
melliferous.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is
protected by law, included in The
Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II). (3) Territorially protected in the

speciei de lângă com. Brânzeni (Edineţ); monitorizarea stării populaţiilor existente; multiplicarea speciei în
condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Ball, 1972; 2. Гладкова, 1978(1); 3. Şabanova, 2001(11); 4. Pînzaru et al., 2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

landscape reservations „La Castel”, „Fetesti”, „Calarasovca”. (4)
PROTECTION MEASURES. Control of the
species protection regime; state protection of the species growing sites at the
outskirts of the commune of Branzeni
(Edinet); monitoring of the status of existent populations; the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural habitat.
Information sources

1. Ball, 1972; 2. Гладкова, 1978(1); 3. Sabanova, 2001(11); 4. Pinzaru et al., 2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Nepeta parviflora Bieb.
CĂTUŞNICĂ-MICROFLORĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Căuşeni, Taraclia, Cahul, Sângerei, Rezina, Anenii Noi, Hânceşti, Slobozia și în
UTAG. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunea mediteraneeană (Bulgaria), Europa Centrală şi de
Est, Crimeea. (1, 2)
HABITATUL. Poienile stejăretelor cu
stejar-pufos; pajiştile stepice şi xerice pietroase.
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţii izolate şi relativ sărace. În cele mai numeroase populaţii creşte în pâlcuri
dispersate de cca 10–20 m2. Populaţiile sunt stabile, ce includ indivizi
de vârste diferite.

FACTORII LIMITATIVI. Desţelenirea sectoarelor de stepă primară; habitatele
specifice reduse; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai; fructifică în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Specie xerofilă. Plantă medicinală, aromatică.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în
Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc”, în
arii cu management multifuncţional – sectoare cu vegetaţie de stepă „Vrăneşti”, „Bugeac”, „Dezghingea”, „Andriaşevca Nouă” – şi în re-

zervaţiile peisagistice „Flămânda” şi
„Ţâpova”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
taxonului în Lista speciilor protejate de stat; necesitatea cercetării taxonomice critice; evidenţierea unor
locuri noi de creştere şi organizarea
ocrotirii lor; monitorizarea populaţiilor existente; cultivarea în grădini
botanice. (3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Causeni, Taraclia, Cahul, Sangerei, Rezina, Anenii Noi, Hancesti, Slobozia and
in ATU Gagauzia. Outside the country it spread in the Mediterranean region
(Bulgaria), Central and Eastern Europe,
Crimea. (1, 2)
HABITAT. Clearings of cvercinee forests
with Hungarian oak; steppe and xeric
stony pastures.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated and relatively limited populations. In the most
numerous populations it grows in dispersed clusters with the area of about 10–

20 m2. Populations with the specimens of
different ages are stable.
LIMITATION FACTORS. Development of
primary steppe sectors; reduced specific
habitats; excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms in May and fructifies in
June. Propagates by seeds and vegetatively. A xerophylous species. Medicinal and
aromatic.
CULTIVATION. Grows ex-situ in the collection of medicinal plants of the Botanic
Garden of the A.S.M.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”, of

the areas with multifunctional management – sites with steppe vegetation „Vranesti”, „Bugeac”, „Dezghingea”, „Andriasevca Noua” – and the landscape reservations „Flamanda” and „Tapova”.
PROTECTION MEASURES. The inclusion of
taxon in the List of species protected by
the state; the necessity of critical taxonomic research; identification of new
growing sites of the species and organization of its protection; monitoring of the
existent populations; cultivation in botanical gardens. (3)
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Surse de informaţie
1. Turner, 1972; 2. Гладкова, 1978(2);
3. Ghendov et al., 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, N. Ciocârlan

Information sources

1. Turner, 1972; 2. Гладкова, 1978(2);
3. Ghendov et al., 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, N. Ciocarlan
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Scutellaria supina L.
MIGRĂU-PITULAT
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în preajma
com. Hruşca (UATSN). (1, 2) Specie eurasiatică, cu areal disjunct. Este răspândită în Europa Centrală şi
Orientală, Asia Centrală, Siberia,
Mongolia.
HABITATUL. Calcarele nude ale Sarmaţianului inferior sau cu sol rendzinic, situate pe malul stâng al fluviului Nistru. Specie caracteristică
pentru vegetaţia din alianţa Genisto tetragonae–Seselion peucedanifolii.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte sporadic, pe o suprafaţă de circa 30 ha,
cu gradul de abundenţă 1-2. În populaţii predomină plantulele. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Sădirea pinilor
şi a tufărişurilor, care schimbă condiţiile biotopului dat.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă camefită, xerofilă, calcifilă, heliofilă. Înfloreşte şi fructifică
în iunie–august; în condiţii naturale
înfloreşte în al 3-lea an de vegetaţie.
Se înmulţeşte prin seminţe. (1, 2)
CULTIVAREA. În condiţii de creștere
ex-situ înfloreşte în al 2-lea an de vegetaţie, de la sfârşitul lunii mai până
în septembrie.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia silvică
„Vadul” (3).

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met only in the surroundings
of the commune of Hrusca (Transnistrian region). (1, 2) It is an Eurasian species with a disjunctive area. It is spread
in Central and Eastern Europe, Central
Asia, Siberia and Mongolia.
HABITAT. It grows on bare lower Sarmatian limestones or rendzina soils, situated on the left bank of the Nistru river.
The species is typical for the vegetation
of the alliance Genisto tetragonae-Seselion
peucedanifolii.

QUANTITATIVE ASPECT. It is met sporadically on an area of about 30 hectares, in
groups of 1-2. In the populations plantlets dominate. (1)
LIMITATION FACTORS. Planting of pines
and bushes that change the conditions of
the present biotope.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A chamaephyte, xerophile, calciphylous and heliophile plant. Blooms
and fructifies in June–August, in natural conditions it blooms in the third year
of vegetation. Propagates by seeds. (1, 2)
CULTIVATION. In ex-situ conditions it
blooms in the second year of vegetation,
from the late of May until September.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Înlăturarea
speciilor arboricole, plantate în locul de creştere; cultivarea ex-situ a
plantelor pentru obţinerea seminţelor şi reintroducerea speciei date în
habitatul caracteristic din alte localităţi.
Surse de informaţie
1. Пынзару, 1989; 2. Pînzaru, Sîrbu, 2014;
3. Legislaţia ecologică..., 1999.

P. Pînzaru

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Forestry
Reservation „Vadul” (3).
PROTECTION MEASURES. Proposed to remove the tree species planted in the place
of growth; ex-situ cultivation of plants for
the production of seeds and reintroduction of the species into the typical habitat
of other localities.
Information sources

1. Pinzaru, 1989; 2. Pinzaru, Sirbu, 2014;
3. Legislatia ecologica..., 1999.

P. Pinzaru

Thymus calcareus Klok. et Bess.-Schost.
CIMBRU-DE-CALCARE
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în preajma
com. Tașlâc (UATSN). (1, 2) Specie
pontică. Este răspândită în Ucraina,
Rusia (partea europeană).
HABITATUL. Creşte pe calcarele nude
ale sarmaţianului mediu. Specie caracteristică pentru vegetaţia din ordinul Thymo cretacei-Hyssopetalia.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi în grupuri mici. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Populaţii foarte
restrânse; biotopi tipici limitaţi; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Camefită, specie xerofilă,
moderat termofilă, calcifilă, heliofi-

lă. Înfloreşte în mai–iunie, entomofilă; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Plantă medicinală, antierozională. (2, 3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea în Lista speciilor protejate de
stat. Se propune luarea sub ocrotire a locului de creştere din com. Taşlâc (UATSN), ca rezervaţie peisagistică; interzicerea colectărilor pentru
ierbar din locul cunoscut; cultivarea
ex-situ cu scopul reintroducerii speciei date şi în alte locuri caracteristice habitatului.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met only in the surroundings
of the commune of Taslac (Transnistrian region). (1, 2) A Pontic species. Spread
in Ukraine and Russia (European part).
HABITAT. The species grows on bare limestones of the middle Sarmatian period.
A characteristic species for the vegetation
of the order Thymo cretacei-Hyssopetalia.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
and in small groups. (1)
LIMITATION FACTORS. Very small populations; limited typical biotopes; excessive
grazing.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A chamaephyte, xerophile,
moderately thermophile, calciphilous and
heliophylous species. Blooms in May–
June and fructifies in June–July. An entomophile species. Propagates by seeds.
The plant is medicinal and anti-erosion. (2, 3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state. It
is proposed to take under the protection the growth place in the commune
of Taslic (Transnistrian region) as a land-

scape reservation; prohibition of herbaria collection at the known places; ex-situ
cultivation in order to reintroduce the
species in other places specific to the species habitat.
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1. Pînzaru, 1997; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

Information sources

1. Pinzaru, 1997; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Pinzaru, Sirbu, 2014.

P. Pinzaru, T. Sirbu
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Linum linearifolium Javorka
IN-LINEARIFOLIU
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Morovaia (Orhei), com. Limbeni (Glodeni), com. Pânzăreni (Făleşti),
com. Brânzeni (Edineţ), com. Goian (Dubăsari, UATSN), com. Molochişul Mare (Râbnița, UATSN).
Peste hotarele ţării este răspândită în
sud-estul Europei Centrale. (1, 2)
HABITATUL. Pantele pietroase, calcaroase, argiloase, stepice.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, câte 3-5 exemplare. În
ecotopurile prielnice uneori formează pâlcuri.
FACTORII LIMITATIVI. Arealul foarte
restrâns al habitatelor specifice; va-

lorificarea sectoarelor de stepă; colectările iraţionale pentru amenajări.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacţie slab
acid-neutră. Înfloreşte şi fructifică
în lunile iunie–august; specie entomofilă, anemocoră. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ. Plantă decorativă. (2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; cultivarea în
grădini botanice şi repatrierea în ha-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows at the outskirts of the
communes of Morovaia (Orhei), Limbeni (Glodeni), Panzareni (Falesti),
Branzeni (Edinet), Goian (Dubasari,
Transnistrian region), Molochisul Mare
(Rabnita, Transnistrian region). Outside
the country it spreads in the south-eastern part of Central Europe. (1, 2)
HABITAT. Rocky, calcareous, clay, steppe
slopes.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups of 3-5 specimens. In favorable
ecotopes sometimes it creates clusters.

LIMITATION FACTORS. Very limited area of
specific habitats; development of steppe
sites; irrational collecting for decoration
purposes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte, heliophylous, xerophylous, moderately thermophile, prefers soils with
weak acid-neutral reaction. Blooms and
fructifies in June–August; entomophylous, anemochorous species. Propagates
by seeds and vegetatively. The plant is
decorative. (2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”.

bitatele tipice; conservarea seminţelor ex-situ în bănci de gene.
Surse de informaţie
1. Егорова, 1996; 2. Cantemir, Negru, 2008.

V. Cantemir

PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime; cultivation in botanical gardens and repatriation to the
typical habitats; conservation ex-situ of
seeds in gene banks.
Information sources
1. Егорова, 1996; 2. Cantemir, Negru, 2008.

V. Cantemir

Monotropa hypophegea Wallr.
SUGĂTOARE-GLABRĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Este semnalată în
com. Feteşti (Edineţ). (1) Specie circumpolară, colinar-montană (subalpină). Se întâlneşte în Eurasia şi
America de Nord.
HABITATUL. Sub coronamentul arborilor; pădurile de stejar cu carpen.
Specie caracteristică pentru vegetaţia din ordinul Fagetalia.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat şi
sporadic; sunt înregistrate 10 exemplare. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Creşterea aridităţii; tăierea arboretelor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Geofită, saprofită; specie
mezofilă, mezotermă, silvicolă. Vegetează pe soluri atât cu reacţie bazică, cât şi acidă. Înfloreşte în iunie;
fructifică în iulie. Se înmulţeşte prin
seminţe. (2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei peisagistice „Feteşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului de ocrotire în locurile
de creştere; includerea în Lista speciilor de plante rare ocrotite de stat;

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. Registered in the commune of Fetesti (Edinet). (1) A circumpolar species, hilly-mountain (subalpine). It
appears in Eurasia and North America.
HABITAT. Under the canopy of trees; oak
forests with hornbeam. The species is
typical for the vegetation of the order Fagetalia.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows isolated
and sporadically; ten specimens are recorded. (1)
LIMITATION FACTORS. Aridity increasing;
tree cutting.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A geophyte, saprophyte, meso
philous, mesothermal and forest species.
It vegetates on soils with both acid and
basis reactions. Blooms in June and fructifies in July. Propagates by seeds. (2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Fetesti”.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime in the growing places; inclusion in the List of species protected by the state; avoidance of
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evitarea colectărilor pentru ierbar
din habitat.
Surse de informaţie
1. Pînzaru, 2006(1); 2. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

plants collecting at the places of growth
for herbaria purposes.
Information sources
1. Pinzaru, 2006(1); 2. Pinzaru, Sirbu, 2014.

P. Pinzaru, T. Sirbu
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Monotropa hypopitys L.
SUGĂTOARE COMUNĂ
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © P. Evseenkov

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Monotropaceae

80

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost identificată în apropierea
com. Feteşti (Edineţ), com. Lozova, Căpriana (Străşeni), com. Bahmut (Călăraşi), com. Rădenii Vechi
(Ungheni), s. Saharna (Rezina). Relict terţiar – locaţiile insulare în republică sunt izolate de arealul de bază al speciei. Peste hotarele ţării este
răspândită în Eurasia şi America de
Nord. (2, 3)
HABITATUL. Fitocenozele pădurilor
tinere de fag şi de gorun cu fag. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Anterior au fost
înregistrate doar câteva plante. (1)
Aspectul cantitativ al populaţiilor
existente nu este cunoscut.

FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea neadecvată a pădurilor; secetele din
timpul verii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită, saprofită. Înfloreşte în iunie. Specie
entomofilă. Fructifică în iulie, seminţele fiind răspândite de vânt.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului” şi în rezervaţiile peisagistice „Feteşti”, „Saharna”, „Căpriana–
Scoreni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor existente şi

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts of
the commune Fetesti (Edinet), the communes of Lozova, Capriana (Straseni),
the commune of Bahmut (Calarasi),
the commune of Radenii Vechi (Ungheni), the village of Saharna (Rezina).
A tertiary relict – insular locations in
the country are isolated from the basic
spreading area of the species. Outside the
country it is spread in Eurasia and North
America. (2, 3)
HABITAT. Phytocoenosis of young beech
groves and sessile oak forests with
beech. (1)

QUANTITATIVE ASPECT. Earlier, only a few
plants have been registered. (1) The quantitative aspect of the existent populations
is unknown.
LIMITATION FACTORS. Inappropriate mana
gement of forests; summertime
droughts.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, geophyte, saprophytic plant. Blooms in June and fructifies in July. An entomophilous plant. The
seeds are distributed by wind.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (ed. II). Terri-

evidenţierea locurilor noi de creştere; conservarea speciei în condiţii exsitu şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Gheideman, Gînju 2001; 2. Krisa, 1972;
3. Скворцов, 1981.

Gh. Gînju

torially protected in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului” and
in the landscape reservations „Fetesti”,
„Saharna”, „Capriana–Scoreni”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of the
status of the existent populations and
identification of the new sites of growth;
propagation of species in ex-situ conditions and repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Gheideman, Gînju 2001; 2. Krisa, 1972;
3. Скворцов, 1981.

Gh. Ginju

Nymphaea alba L.
NIMFĂ-ALBĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în bazinele de apă din preajma com. Brânza, lac. Manta, com.
Slobozia Mare, lac. Beleu (Cahul),
s. Nezavertailovca, limanul Cuciurgan (UATSN). Peste hotarele ţării se
întâlnește în Europa, Asia Mică, regiunea mediteraneeană şi Peninsula
Balcanică. (1, 2)
HABITATUL. Apele stătătoare şi lin
curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Vegetează în
grupuri, formând desişuri pe suprafaţa apei. Numărul total de plante este mic; efectivul speciei fiind în
descreştere.

FACTORII LIMITATIVI. Desecarea şi
poluarea bazinelor de apă; pescuitul;
culegerea florilor de către populaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Helohidatofită europeană
(mediteraneeană); specie hidrofilă,
euritermă, rezistentă la îngheţ. Înfloreşte în iunie–iulie, entomofilă.
Fructifică în august–septembrie. Se
înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ,
prin rizomi. (3)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației ştiinţifice „Prutul
de Jos”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotire a locurilor de creştere. Se

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldova it grows in water basins at
the outskirts of the commune of Branza, Manta lake, the commune of Slobozia Mare, Beleu lake (Cahul), the village of Nezavertailovca, Cuciurgan liman (Transnistrian region). Outside the
country it can be found in Europe, Asia
Minor, in the Mediterranean region and
in the Balkan Peninsula. (1, 2)
HABITAT. Stagnant and slow flowing waters.
QUANTITATIVE ASPECT. It vegetates in
groups, creating thickets on the water
surface. The total number of plants in

small, the number of the species is decreasing.
LIMITATION FACTORS. Drainage and pollution of water basins; fishing; picking of
flowers by the population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A European (Mediterranean)
helohidatophyte, hidrophile, eurytherm,
resistant to frosts. Blooms in June–July
and fructifies in August–September, entomophile. Propagates by seeds and vegetatively, by rhizomes. (3)
CULTIVATION. It grows ex-situ in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.
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propune extinderea Rezervaţiei ştiinţifice „Prutul de Jos” cu includerea
lacului Manta.
Surse de informaţie
1. Гейдеман, Николаева, 1975; 2. Negru,
Cantemir, 2001; 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Prutul de Jos”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growing places. It is proposed to
expand the area of the Scientific Reservation „Prutul de Jos” through the inclusion of Manta lake.
Information sources

1. Гейдеман, Николаева, 1975; 2. Negru,
Cantemir, 2001; 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir
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Chamerion dodonaei (Vill.) Holub
RĂSCOAGE-DODONEUS
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în com. Lencăuţi (s. Verejeni) şi Naslavcea (Ocniţa). Peste
hotarele ţării se întâlneşte în Europa
Centrală, Europa de Sud şi de Est,
Asia de Sud-Vest. (1)
HABITATUL. Şisturile negre argiloase de Naslavcea; fitocenozele caracteristice alianţei Epilobion dodonaei.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar sau în grupuri mici, cu gradul de
abundenţă 1-2. Efectivul speciei cuprinde un număr redus de exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Exploatarea şis
turilor argiloase în scopuri industriale.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită europeană
centrală, specie amfitolerantă. Înfloreşte în al II-lea an de dezvoltare,
începând cu luna iulie până în septembrie; fructifică la sfârşitul lui septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. (2, 3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Monumentului geologic şi paleontologic „O porţiune din malul
abrupt al Nistrului” de lângă com.
Verejeni.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a habitatelor; cercetarea şi evidenţierea locurilor noi
de creştere.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the communes of
Lencauti (the village of Verejeni) and
Naslavcea (Ocnita). Outside the country
it is spread in Central Europe, Southern
and Western Europe and South-Western
Asia. (1)
HABITAT. The black shale of Naslavcea;
plant communities typical for the alliance of Epilobion dodonaei.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
solitarily or in small groups of 1-2. The
number of species is small.
LIMITATION FACTORS. Shale extraction for
industrial purposes.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Central European hemicryptophyte, amphitolerant. The species begins
to bloom in the second year of its development, from July until September and
fructifies in the end of September. Propagates by seeds. (2, 3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the areas of the Geological and Paleontological Monument „Portion of steep
bank of Nistru river” near the commune
of Verejeni.
PROTECTION MEASURES. Taking under
state protection the places of the species

growth; researching and identifying new
places of the growth.

1. Пынзару, 1990; 2. Negru et al., 2002;
3. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

Ana Ştefîrţa, P. Pînzaru

Information sources
1. Пынзару, 1990; 2. Negru et al., 2002;
3. Pinzaru, Sirbu, 2014.

Ana Stefirta, P. Pinzaru

Paeonia peregrina Mill.
BUJOR-STRĂIN
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Creşte în preajma com.
Bolţun, Şişcani (Nisporeni), com.
Mireşti, Bujor (Hânceşti). În Republica Moldova se delimitează extremitatea nord-estică a arealului natural. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa de Sud, Peninsula Balcanică şi România. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul arborilor; în comunităţile pădurilor subaride de stejar-pufos şi de gorun; poienile şi lizierele.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat
sau în grupuri mici, câte 1-3 plante.
Numărul mediu constituie 10-15
exemplare la hectar. Efectivul speciei este în descreştere.

FACTORII LIMITATIVI. Culesul plantelor împreună cu rădăcini; păşunatul
şi cositul lizierelor şi poienilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Geofită balcanică; specie xeromezofilă, mezotermă, moderat
termofilă, preferă cernoziomuri xerice sau soluri cenuşii de pădure, cu
reacţie neutro-bazică. Înfloreşte în a
II-a jumătate a lunii mai şi începutul lunii iunie; fructifică în august.
Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Prezintă interes ca material pentru selecţie. (2, 3)
CULTIVAREA. În colecţiile de plante
ornamentale ale Grădinii Botanice a
AŞM sunt plantate seminţe şi rizomi
din habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. The species grow at the
outskirts of the communes of Boltun
and Siscani (Nisporeni), the communes
of Miresti and Bujor (Hancesti). The
north-eastern limit of the natural spreading area crosses the territory of the Republic of Moldova. Outside the country
it spreads in Southern Europe, in the Balkan Peninsula and Romania. (1, 2)
HABITAT. Under tree canopy; in communities of subarid forests of Hungarian oak
and sessile oak; forest clearings and edges of the forests.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows isolated or
in small groups of 1-3 specimens. Average number per 1 hectare is 10-15 specimens. The species number is decreasing.
LIMITATION FACTORS. Collecting plants
with roots; grazing and mowing in clearings and edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Balkan geophyte, xerome
sophile, mesothermal, moderately thermophile plant, which prefers xeric black
soils or forest grayish soils with neutral-acid reaction. Blooms in the second
half of May and early June and fructifies in August. The species propagates by
seeds and vegetatively. Interesting as material for selection. (2, 3)
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Foto: © A. Ştefîrţa

Magnoliophyta

Familia Paeoniaceae

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
asupra stării populaţiilor; luarea sub
protecţia statului a locurilor de creştere a speciei.
Surse de informaţie
1. Гейдеман et al., 1982; 2. Nicolaeva,
2001(10); 3. Sîrbu, Radu, 2001.

Ana Ştefîrţa, T. Sîrbu

CULTIVATION. Seeds and rhizomes of natural habitats are planted in the collection
of ornamental plants of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Control over the
status of the populations; taking under
state protection the places of the species
vegetation.
Information sources

1. Гейдеман et al., 1982; 2. Nicolaeva,
2001(10); 3. Sirbu, Radu, 2001.

Ana Stefirta, T. Sirbu
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Plantago schwarzenbergiana Schur
PĂTLAGINĂ-SCHWARZENBERG
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea s. Vrăneşti (Sângerei) şi Camenca (Glodeni). Specia se află la limita de est
a arealului. Peste hotarele ţării creşte în Europa Centrală (Ungaria, România). Unicul loc de creştere, izolat
de arealul panonic, se află în Europa de Est (Ucraina, regiunea Nikolaev). (1, 2) Endemit panonic.
HABITATUL. Pajiştile sărăturoase, halofile.
ASPECTUL CANTITATIV. Au fost evidenţiate două populaţii cu suprafaţa totală de cca 5 ha ce includ cca
100 de exemplare mature şi juvenile. Cea mai numeroasă populaţie

se află în apropierea s. Vrăneşti pe
o fâşie de pajişte sărăturoasă de cca
1 000 m lungime şi 30–50 m lăţime. Distribuirea este sporadică, în
grupuri mici a câte 2-8 exemplare.
A doua populaţie se află în apropierea s. Camenca, cuprinde cca 200
de exemplare mature şi juvenile pe o
suprafaţă de cca 2 ha. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme de creştere la limita arealului;
populaţiile mici şi izolate; activitatea
antropică; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înfloreşte în
mai–iulie; fructifică în iunie–august. Se înmulţeşte prin seminţe.
Mezohalofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met at the outskirts of the
villages of Vranesti (Sangerei) and Camenca (Glodeni). The species is located
at the eastern limit of its natural habitat.
Outside the country it grows in Central
Europe (Hungary, Romania). The single place of the species vegetation, isolated from the Pannonian habitat, is located
in eastern Europe (Ukraine, Nikolaev region). (1, 2) A Pannonian endemyte.
HABITAT. Salinized, halophilous pastures.
QUANTITATIVE ASPECT. Two populations
have been registered. These populations
occupy an area of about 5 ha and con-

sist of about 100 adult and juvenile specimens. The most numerous population is
located in area of the village of Vranesti
on a salinized pasture belt with a length
of about 1 000 m and a width of 30–50
m. The distribution is sporadic in small
groups of 2-8 specimens. The se
cond
population, located near the village Camenca, consists of about 200 adult and
juvenile specimens and occupies an area
of about 2 ha. (3)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
of vegetation at the limit of the species
natural habitat; small and isolated populations; anthropic activity; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
ocrotirea locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi; monitorizarea
stării populaţiilor cunoscute; conservarea speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Chater, Cartier, 1976; 2. Цвелев, 1981;
3. Шабанова et al., 2008.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Şabanova

May–July and fructifies in June–August. Propagates by seeds. A mesohalophile species.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; protection of places of the species vegetation;
monitoring of the status of the known
populations; identification and protection of new places of the species vegetation; the species ex-situ conservation.
Information sources

1. Chater, Cartier, 1976; 2. Цвелев, 1981;
3. Шабанова et al., 2008.

T. Izverscaia, V. Ghendov, G. Sabanova

Polygala vulgaris L.
AMĂREALĂ COMUNĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Căpriana (Străşeni). Specia se află la
limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa
temperată. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele naturale din pădurile revene natural fundamentale de stejar cu arţar şi frasin.
Preferă locurile umbroase cu umiditate sporită.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri izolate pe o suprafaţă de cca
100 m2. Sunt înregistrate câteva
zeci de exemplare mature şi juvenile. Se atestă diminuarea efectivului
populației din cauza distrugerii lo-

curilor de creștere în procesul de valorificare a terenurilor cu vegetație
naturală.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme climatice la limita arealului;
populaţia foarte săracă şi izolată; habitatele specifice reduse ca rezultat
al activității de gospodărire a pădurilor; păşunatul intensiv al poienilor
şi lizierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructificarea și maturizarea fructelor are
loc în lunile iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe şi pe cale vegetativă prin divizarea rizomului. Specie
mezofilă. Plantă decorativă și medicinală.

CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Căpriana–Scoreni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
taxonului în Lista speciilor protejate
de stat; evidenţierea unor locuri noi
de creştere şi organizarea ocrotirii
lor; monitorizarea populaţiei existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in areas of the commune
of Capriana (Straseni). The species is located on the southern limit of its spreading area. Outside the country it is spread
in regions of Europe with a temperate
climate. (1, 2)
HABITAT. Natural clearings and edges of
native wet forests of oak with maple and
ash trees. It prefers shady places with
high humidity.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in isolated
groups on an area of about 100 m2. Some
dozens of adult and juvenile specimens

have been registered. Decreasing number
of population due to development of new
lands with natural vegetation has been
attested.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; extremely poor and isolated population; reduced specific habitats as a result of forest
management activities; excessive grazing
in clearings and on the edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophyte
plant. Blooms in June–July; the species
bears fruit and ripens in July–August.
Propagates by seeds and vegetatively by
rhizome division. A mesophilous species.
A decorative and medicinal plant.

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Capriana–
Scoreni”.
PROTECTION MEASURES. The inclusion of
taxon in the List of species protected by
the state; identification and protection of
new growing sites of the species; monitoring the status of the existent population; the species propagation ex-situ and
its repatriation to the natural habitats.
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Magnoliophyta

Familia Polygalaceae

Surse de informaţie
1. McNeill, 1968; 2. Mайоров, 2001.

V. Ghendov, T. Izverscaia

Information sources

1. McNeill, 1968; 2. Майоров, 2001.

V. Ghendov, T. Izverscaia
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Orthilia secunda (L.) House
MERIŞOR-SECUND
Clasa
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Foto: © M. Skotnikova (stg.), G. Okatov (dr.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în preajma
com. Rădenii Vechi (Ungheni). Specie circumpolară. Este răspândită în
Eurasia, America de Nord, de obicei, în zonele de munte şi subalpine,
mai rar în zona colinară. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile de fag cu gorun,
care se află la limita de sud a arealului.
Specie caracteristică pentru vegetaţia
din ordinul Picetalia excelsae. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Sunt înregistrate câteva exemplare. În flora republicii este pe cale de dispariţie.
FACTORII LIMITATIVI. Specie de altitudini mai mari. Verile secetoase şi

prea calde nu sunt prielnice pentru
dezvoltarea plantei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă camefită, semipervirescentă, mezofilă, euritermă, silvicolă. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în august. Preferă pădurile de
molid. Se înmulţeşte prin seminţe şi
vegetativ. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Protejată teritorial în
cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul
Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; conservarea
seminţelor în bănci de gene; evitarea colectărilor pentru ierbar din locul de creştere.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met only on the outskirts
of the commune of Radenii Vechi (Ungheni). A circumpolar species. It is spread
in Eurasia, North America, usually in
mountainous and subalpine areas, rarely in the hilly area. (1, 2)
HABITAT. Beech forests with sessile oak,
located at the southern edge of the range
of population. The species is characteristic for the vegetation of the order Picetalia excelsae. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. Only few specimens are recorded. In the flora of the
country it is an endangered species.

LIMITATION FACTORS. A species of higher
altitude. Very hot and dry summers are
not favorable for the plant growth.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A camephyte, semipervirent,
mesophilous, eurytherm and forest species. Blooms in June–July and fructifies
in August. It prefers spruce forests. Propagates by seeds and vegetatively. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected in the Scientific Reservation „Plaiul
Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime; conservation of

seeds in gene banks; avoidance of plants
collection at the places of growth for the
herbaria purposes.

1. Гейдеман, 1986; 2. Chirtoacă et al., 2005;
3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia ecologică..., 1999.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

Information sources

1. Гейдеман, 1986; 2. Chirtoaca et al., 2005;
3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia ecolo
gica..., 1999.

P. Pinzaru, T. Sirbu

Pyrola rotundifolia L.
BRĂBĂNOI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în Rezervația științifică „Plaiul Fagului”. Crește sporadic în pădurile umede și umbroase
din etajul pădurilor de gorun până
în etajul subalpin. Circumpolară.
HABITATUL. Locurile umede și umbroase din pădurile de gorun cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în grupuri; formează pâlcuri.
FACTORII LIMITATIVI. Extragerea exce
sivă și reducerea consistenței arboretelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie perenă. Hemicriptofită. Se înmulțește prin semințe și

vegetativ. Plantă mezo-mezohigrofilă. (1)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. (3) Protejată teritorial în
Rezervația științifică „Plaiul Fagului”. (2)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
amplasării populațiilor; aprecierea
stării actuale și organizarea măsurilor de protecție ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”. It grows sporadically in humid and shady forests in the
layer of sessile oak forest up to the subalpine layer. A circumpolar plant.
HABITAT. Wet and shade sites in the sessile
oak forests with hornbeam.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in groups;
forming clusters.
LIMITATION FACTORS. Excessive extraction and reduction of the density of tree
stands.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Hemi
cryptophyte. Propagates by seeds and ve
getatively. The species is meso-hygrophylous. (1)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protec
ted by law. (3) Territorially protected in the Scientific Reservation „Plaiul
Fagului”. (2)
PROTECTION MEASURES. The improvement
of the species population’s location; assessment of the current state and organization of measures for ex-situ protection.
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Foto: © О. Селивёрстов, Al. Ivanov (detaliu)

Familia Pyrolaceae

Surse de informație
1. Chirtoacă et al., 2005; 2. Postolache Gh.,
Postolache D., 2010; 3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca et al., 2005; 2. Postolache Gh.,
Postolache D., 2010; 3. Legislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache
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Aconitum eulophum Rchb.
OMAG-GALBEN
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este răspândită în com. Climăuţi, Naslavcea, Sauca, Lencăuţi
(s. Verejeni) (Ocniţa), com. Balasineşti, Beleavinţi, Cotiujeni (Briceni), com. Feteşti, Pociumbeni,
Ruseni (Edineţ), com. Rediul Mare
(Donduşeni), com. Borosenii Noi,
Pârjota (Râșcani), com. Tătărăuca
Veche (Soroca), com. Târgul-Vertiujeni, Vertiujeni (Floreşti), com.
Şestaci (Şoldăneşti), com. Rădoaia
(Sângerei), com. Camenca, Raşcov
(UATSN). Specie endemică. Peste
hotarele ţării se întâlneşte în nordvestul Ucrainei. (1, 2)

HABITATUL. Pădurile de stâncării cu
gorun şi rogoz-alb; poienile; tufărişurile. Specie caracteristică pentru
vegetaţia din alianţa Geranion sanguinei. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, câte 5-15 exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Cositul poienilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă geofită, xeromezofilă, termofilă, bazifilă. Înfloreşte în
august–septembrie, după 4-5 ani de
vegetaţie; fructifică în septembrie–
octombrie. Reproducerea are loc
prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii exsitu în cadrul Grădinii Botanice a
AŞM.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the communes
of Climauti, Naslavcea, Sauca, Lencauti
(the village of Verejeni) (Ocnita), Balasinesti, Beleavinti, Cotiujeni (Briceni), Fetesti, Pociumbeni, Ruseni (Edi
net), Rediul Mare (Donduseni), Borosenii Noi, Parjota (Rascani), Tatarauca Veche (Soroca), Targul-Vertiujeni,
Vertiujeni (Floresti), Sestaci (Soldanesti),
Radoaia (Sangerei), Camenca, Rascov
(Transnistrian region). An endemic species. Outside the country it is found in
the north-western part of Ukraine. (1, 2)
HABITAT. Rocky forests of sessile oak and
white sedge; glades; shrubs. The species is

typical for the vegetation of the alliance
of Geranion sanguinei. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups of 5-15 specimens.
LIMITATION FACTORS. Mowing of glades.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A geophyte, xeromesophilous,
thermophilous, basiphile plant. Blooms
in August–September, after 4-5 years of
vegetation and fructifies in September–
October. Propagates by seeds. (3)
CULTIVATION. The species grows in ex-situ
conditions in the Botanic Garden of the
Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protec
ted by law. Territorially protected

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „Calaraşovca”,
„Feteşti”, „Rudi–Arioneşti”, „Bugornea”, în Rezervaţia silvică „Sitişchi”, în rezervaţiile de plante medicinale „Rosoşeni” şi „Rădoaia”, în
cadrul monumentelor geologice şi
paleontologice „Stânca-Naslavcea” şi
„O porţiune a malului abrupt al Nistrului”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie.
Surse de informaţie
1. Пынзару, 2013; 2. Cantemir, Pînzaru,
2013; 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

P. Pînzaru, V. Cantemir

in the landscape reservations „Calarasovca”, „Fetesti”, „Rudi–Arionesti”,
„Bugornea”, in the Forest Reservation
„Sitischi”, in the medicinal plant reservations „Rososeni” and „Radoaia”, in geological and paleontological monuments
„Stanca-Naslavcea” and „Portion of steep
bank of Nistru river”.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime.
Information sources

1. Пынзару, 2013; 2. Cantemir, Pinzaru,
2013; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014.

P. Pinzaru, V. Cantemir

Aconitum lasiostomum Rchb. et Besser
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Rudi (Soroca), com. Ivancea, Trebujeni (Orhei), com. Lozova (s. Stejăreni),
com. Căpriana, Scoreni (Străşeni),
com. Bahmut (Călăraşi), com. Corneşti, Rădenii Vechi (Ungheni),
com. Beloci, Raşcov (UATSN). (1,
2) Specie pontică. Peste hotarele ţării este răspândită în România,
Ucraina, Rusia (partea europeană).
HABITATUL. Lizierele şi luminişurile;
solurile jilave; pădurile caracteristice
ordinului Fagetalia.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici de plante. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Suprafeţele restrânse cu condiţii prielnice de creştere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită ponto-balcanică; specie mezofilă, microtermă-termofilă. Preferă soluri cu reacţie slab acid-neutră. Înfloreşte în iulie; fructifică în iulie–august. Reproducerea are loc prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii exsitu în cadrul Grădinii Botanice a
AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Protejată teritorial în
cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”, în rezervaţiile peisagistice „Rudi–Arioneşti”,

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the communes
of Rudi (Soroca), Ivancea, Trebujeni
(Orhei), Lozova (the village of Stejareni),
Capriana, Scoreni (Straseni), Bahmut
(Calarasi), Cornesti, Radenii Vechi (Ungheni), Beloci, Rascov (Transnistrian region). (1, 2) A Pontic species. Outside the
country it is spread in Romania, Ukraine
and Russia (european part).
HABITAT. It grows on the fringe of the forest and in open places; on humid soils; in
forests typical for the Fagetalia order.
QUANTITATIVE ASPECT. It creates small
groups of plants. (1)

LIMITATION FACTORS. Small areas with favorable growing conditions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Ponto-Balkan hemicryptophyte; a mesophilous, microthermal and
thermophilous species. It prefers soils
with light acid-neutral reaction. Blooms
in July–August. The species propagates
by seeds. (3)
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected
in the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”, in the landscape reser-
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Magnoliophyta
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„Trebujeni”, „Bugornea” şi „Glubokaia Dolina”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; interzicerea
colectării plantelor pentru ierbar din
locurile de creştere; conservarea seminţelor în bănci de gene.
Surse de informaţie
1. Pînzaru et al., 2002; 2. Cantemir, Pînzaru,
2013; 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia
ecologică..., 1999.

P. Pînzaru, V. Cantemir

vations „Rudi–Arionesti”, „Trebujeni”,
„Bugornea” and „Glubokaia Dolina”.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
protection regime; prohibition of plants
collecting for herbaria in the places of
growth; conservation of seeds in gene
banks.
Information sources
1. Pinzaru et al., 2002; 2. Cantemir, Pinzaru,
2013; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia
ecologica..., 1999.

P. Pinzaru, V. Cantemir
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Adonis wolgensis Stev. (=Chrysocyathus wolgensis (DC.) Holub, Adonanthe
RUŞCUŢĂ-VOLGEANĂ
Clasa

wolgensis (Stev. ex DC.) Chrtek et Slaviková)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în UTAG, rn. Leova, Cahul, Nisporeni, Ungheni,
Hânceşti şi în sudul UATSN. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele ţării creşte în Europa Centrală (izolat în România şi
Ungaria), Caucaz, în partea de sud a
Siberiei de Vest. (1, 2)
HABITATUL. Colinele însorite cu vegetaţie de stepă; pajiştile stepizate;
poienile şi lizierele în pădurea cu stejar-pufos.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri de 1–2 m2, compuse din 3-6
exemplare, cu abundența 1-2. Populaţiile existente ocupă suprafaţa

de cca 2 ha. Cea mai numeroasă populaţie a fost înregistrată în apropierea s. Câzlar (Leova), cu suprafaţa de
cca 5 ha, constituită din peste 1 000
de exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; ruderalizarea habitatelor;
păşunatul intensiv; colectarea plantelor; capacitatea de reproducere redusă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezoxerofilă. Plantă
decorativă, toxică, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in ATU Gagauzia, in the distrikts of Leova, Cahul,
Nisporeni, Ungheni, Hancesti and in the
south of the Transnistrian region. The species is located at the northern limit of its
natural habitat. Outside the country it
grows in Central Europe (isolated in Romania and Hungary), the Caucasus, in the
southern regions of Western Siberia. (1, 2)
HABITAT. Sunny hills covered with steppe
vegetation; steppe pastures; clearings and
edges of Hungarian oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in groups of
1–2 m2, composed of 3-6 specimens. The
number is 1-2. The existing populations

occupy an area of about 2 ha. The most
numerous populations have been registered near the village of Cazlar (Leova), on
an area of about 5 ha. The population is
composed of more than 1 000 specimens.
LIMITATION FACTORS. Location at the limit of the natural habitat; ruderalisation
of the habitats; excessive grazing; plants
collection; reduced propagation capacity.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophytic. Blooms in April–May and fructifies in June. The species propagates by
seeds. A mesoxerophylous species. The
plant is decorative, toxic and medicinal.
CULTIVATION. The species grows in ex-situ
conditions in the collection of medici-

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectoarele reprezentative cu vegetaţie
de stepă „Andriaşevca Nouă”, „Dezghingea” şi „Bugeac”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
colectării plantelor; evidenţierea şi
luarea sub protecţie a locurilor noi şi
a celor de creştere abundentă.
Surse de informaţie
1. Tutin, Akeroyd, 1993(1); 2. Сенников,
2001; 3. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia

nal plants of the Botanic Garden of the
Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the representative sectors with steppe vegetation „Andriasevca Noua”, „Dezghingea” and „Bugeac”. (3)
PROTECTION MEASURES. Prohibition of plant
collection; identification and protection
of new places of growth and the places of
abundant vegetation.
Information sources
1. Tutin, Akeroyd, 1993(1); 2. Сенников,
2001; 3. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia

Caltha palustris L.
BULBUC-PALUSTRU (CALCEA-CALULUI)
Clasa

Magnoliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie periclitată [(En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte sporadic în pajiştile de luncă mlăştinoasă din Podişul
Moldovei de Nord şi pe un sector al
Podişului Podoliei (UATSN). Se află
la limita sudică a arealului. Plantă cu
areal circumpolar (boreal), răspândită în latitudinile nordice ale Eu
rasiei, precum şi în munţii Carpaţi,
Balcani, în Asia Mică şi Centrală,
America de Nord.
HABITATUL. Luncile mlăştinoase. Plan
tă caracteristică cl. Magnocaricetalia
Pignattii, 1953, şi alianţei Calthion
palustris Tx., 1937. (1, 2)
ASPECTUL CANTITATIV. În locurile de
coabitare se întâlnesc 2-3 exemplare.

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea struc
turii fitocenotice a pajiştilor mlăştinoase şi a solurilor prin activităţile
de disecare şi păşunat excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie heliofilă. Înfloreşte în
lunile aprilie–mai; fructele se maturizează în august. Se înmulţeşte prin
seminţe şi rizomi.
CULTIVAREA. Având aspect atractiv datorită florilor galbene-aurii şi
frunzelor lucioase, este solicitată la
decorarea clumbelor şi amenajarea
havuzurilor. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în ariile cu statut de protecţie ale pajiştilor
de luncă din com. Baraboi (Donduşeni). (4)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present sporadically in swampy
meadows of the Northern Moldavian
Plateau and on a site of the Podolian Upland (Transnistrian region). Located at
the southern limit of its spreading area.
It is a plant with a boreal spreading area,
spread in northern latitudes of Eurasia,
as well as in the Carpathians, Balkans,
in Asia Minor and Central Asia, North
America.
HABITAT. Swampy meadows. The plant is
characteristic for the class Magnocaricetalia Pignattii, 1953, and alliance Calthion
palustris Tx., 1937. (1, 2)

QUANTITATIVE ASPECT. In cohabitation si
tes 2-3 specimens occur.
LIMITATION FACTORS. Degradation of phytocoenotic structure of swampy pastures
and soils as a result of drainage and excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A heliophile species. Blooms in
April–May; fruits ripen in August. Propagates by seeds and rhizomes.
CULTIVATION. Having an attractive aspect
due to golden-yellow flowers and glossy
leaves, it is used in decoration of flower
beds and landscaping of fountains. (3)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
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Familia Ranunculaceae

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Stoparea acţiunilor de hidroameliorare şi a păşunatului în luncile râurilor.
Surse de informaţie
1. Negru et al., 2002; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Sava, 2010; 4. Legislaţia ecologică…,
1999.

Şt. Lazu

the protected aries of meadows of the
commune of Baraboi (Donduseni). (4)
PROTECTION MEASURES. Stoppage of hydro-ameliorative activities and grazing in
river floodplains.
Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Sava, 2010; 4. Legislatia ecologica…,
1999.

St. Lazu
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Delphinium fissum Waldst. et Kit.
NEMŢIŞOR-FISURAT
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în preajma com. Lozova (Străşeni), în Braniştea „Leu” –
com. Sadova (Călăraşi), între com.
Budăi şi Leuşeni (Teleneşti), la sudest de com. Boldureşti (Nisporeni),
Staţia Codreni (Zloţi) (Cimişlia). A
fost semnalată de Săvulescu şi Rayss
în Valea Bujor, între or. Vulcăneşti
(UTAG) şi Giurgiuleşti (Cahul),
com. Slobozia (Ştefan-Vodă). Peste hotarele ţării este răspândită în
Transcaucazia de Vest, Europa SudEstică, Peninsula Balcanică, România. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele subaride de stejăret cu stejar-pufos, de

stejăret cu carpen şi de gorunet cu
tei şi frasin. Creşte în subarboret, pe
soluri cenuşii şi cenuşii-închis, la altitudinea de 200–250 m.
ASPECTUL CANTITATIV. Lipsesc date recente privind efectivul speciei.
În locul cunoscut de creştere a fost
depistată o populaţie de 25 plante,
dintre ele 15 exemplare se aflau în
faza generativă. Ultimele colectări
s-au efectuat cu întrerupere de 50 de
ani.
FACTORII LIMITATIVI. Limita de nordest a arealului speciei; distrugerea
habitatelor ca urmare a degenerării
pădurilor de stejar-pufos; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită, mezoxerofilă, moderat termofilă.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be found on the outskirts
of the commune of Lozova (Straseni), in Branistea „Leu” – the commune Sadova (Calarasi), between the
communes of Budai and Leuseni (Telenesti), to the south-east of the commune
of Bolduresti (Nisporeni), the station of
Codreni (Zloti) (Cimislia). Recorded
by Savulescu and Rayss in Bujor Valley,
between the towns of Vulcanesti (ATU
Gagauzia) and Giurgiulesti (Cahul),
Slobozia (Stefan-Voda). Outside the Republic of Moldova it is spread in the Western Transcaucasus, South-Eastern Europe, the Balkan Peninsula and Romania. (1,
2)

HABITAT. Sub arid glades and edges of
oak forests with Hungarian oak, oak forest with hornbeam and sessile oak forest
with lime-tree and ash. Grows in understory, on grayish and gray soils at the altitude of 200–250 m.
QUANTITATIVE ASPECT. Recent data on the
number of the species is not available. A
population of 25 plants was discovered
in known growing places, 15 specimens
of which were in the generative phase.
The last collection of plants was mode 50
years ago.
LIMITATION FACTORS. North-eastern limit
of the species habitat; destruction of habitats as a result of degeneration of Hungarian oak forests; grazing.

Înfloreşte în iunie–iulie. Specie entomofilă. Fructifică la sfârşitul lunii
iulie–începutul lui august. Reproducerea are loc prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „Cărbuna” şi
„Codrii Tigheci”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea populaţiei; conservarea seminţelor în bănci de gene.
Surse de informaţie
1. Săvulescu, Rayss, 1934; 2. Nicolaeva,
2001(4); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte, mesoxerophylous, moderately
thermophilous, entomophylous. Blooms
in June–July and fructifies in late July–
early August. Propagates by seeds. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the landscape reservations „Carbuna”
and „Codrii Tigheci”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the population; conservation of seeds in
gene banks.
Information sources

1. Savulescu, Rayss, 1934; 2. Nicolaeva,
2001(4); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

Hepatica nobilis Mill.
POPÂLNIC-NOBIL
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în raioanele de nord,
unde se află la limita sudică a arealului european. Plantă cu areal disjunct, răspândită în zona pădurilor
de foioase – în Europa (Câmpia EstEuropeană) şi Asia Orientală. (1, 3)
Specie relictă.
HABITATUL. Pădurile de stâncă de
pe pantele calcaroase sarmaţiene;
pădurile umbroase din canioanele
de-a lungul fl. Nistrul de Mijloc şi al
r. Prut.
ASPECTUL CANTITATIV. Au fost identificate câteva sute de plante în fiecare populaţie.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; tăierea pădurilor; influenţa antropică negativă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Specie hibernală. Înfloreşte în
martie–începutul lui aprilie, până la
desfacerea frunzelor. Fructele se coc
în aprilie–mai şi, datorită proeminenţei cărnoase, sunt răspândite de
furnici. (2) Plantă decorativă, medicinală, toxică.
CULTIVAREA. Se cultivă ca plantă decorativă şi medicinală. Creşte în
condiţii ex-situ în colecţia de plante medicinale şi în cadrul Expoziţiei „Flora Moldovei” a Grădinii Botanice a AŞM. Este îngrijită în grădini

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the northern
regions, where the species is located at the
southern limit of its European habitat. It
is a plant with an inconsistent habitat,
spread in the region of deciduous forests
– in Europe (the East-European Plain)
and Oriental Asia. (1, 3) A relict species.
HABITAT. Cliff forests on the Sarmathian calcareous slopes; shady forests of the
canyons along the middle Nistru river
and the Prut river.
QUANTITATIVE ASPECT. A few hundreds of
specimens have been identified in each
population.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; deforestation; negative anthropic influence.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial hemicryptophyte. A
hibernal species. Blooms in March–beginning of April, until the appearance of
foliage. The fruits ripen in April–May.
The fruits are pulpy and owing to it are
distributed by ants. (2) The plant is decorative, medicinal and toxic.
CULTIVATION. Cultivated as a decorative
and medicinal plant. Grows in ex-situ
conditions in the collection of medicinal
plants and in the Exposition „The Flora of Moldova” of the Botanic Garden
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primăvara timpuriu pentru aspectul
spectaculos.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în rezervaţiile
peisagistice „Feteşti”, „Rudi–Arioneşti” şi „Calaraşovca”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de ocrotire a speciei; monitorizarea populaţiilor în ariile protejate existente.
Surse de informaţie
1. Tutin, 1993; 2. Gheideman, 2001(3);
3. Цвелев, 2001(1).

T. Izverscaia

of the Academy of Sciences of Moldova. The species is cultivated as decorative
plant in gardens in early spring.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the landscape reservations „Fetesti”, „Rudi–Arionesti” and
„Calarasovca”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime
of the species; monitoring of the populations in the existing protected areas.
Information sources

1. Tutin, 1993; 2. Gheideman, 2001(3);
3. Цвелев, 2001(1).

T. Izverscaia
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(=Anemone grandis (Wend.) Kerner, Pulsatilla
Pulsatilla grandis Wend.
vulgaris Mill. subsp. grandis (Wend.) Zamels)

DEDIŢEL-MARE

Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Ocniţa, Şoldăneşti, Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Călăraşi, Străşeni, Hânceşti,
Anenii Noi. Specia se află la limita
sudică de răspândire. Peste hotarele ţării este semnalată în partea de
est a Europei Centrale şi în Ucraina. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele stepizate ale pădurilor de stejar-pufos;
sectoarele de stepă primară.
ASPECTUL CANTITATIV. În apropierea
com. Roşcani (Strășeni), în 1985 a
fost semnalată o reducere de 2 ori
a numărului de plante faţă de anul
1971. (3) În prezent, în preajma

com. Doibani (Dubăsari), populaţia
ocupă o suprafaţă de cca 2 ha, include cca 300 de indivizi maturi şi juvenili. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Aflarea la limita
arealului; culegerea plantelor; păşunatul excesiv; împădurirea poienilor
stepizate.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în martie–aprilie; fructifică în mai. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Capacitatea germinativă a seminţelor este de cca
20%. Specie mezofilă. (3) Plantă decorativă, medicinală, toxică, meliferă.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the districts of
Ocnita, Soldanesti, Camenca, Dubasari,
Grigoriopol, Calarasi, Straseni, Hancesti
and Anenii Noi. The species is located
at the southern limit of its natural habitat. Outside the country it can be met in
the eastern part of Central Europe and in
Ukraine. (1, 2)
HABITAT. Glades and steppe-like edges of
forests of Hungarian oak; sectors of primary steppe.
QUANTITATIVE ASPECT. In 1985, a two times
reduction of plants number was registered, compared to 1971, in the areas of
the commune of Roscani (Straseni). (3)

Today around the commune of Doibani
(Dubasari), the population occupies an
area of about

2 hectares, including about
300 mature specimens and juveniles. (4)
LIMITATION FACTORS. Location at the limit of natural habitat; plants collection;
excessive grazing; afforestation of steppelike glades.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial hemicryptophyte.
Blooms in March–April and fructifies
in May. The species propagates by seeds
and vegetatively. The germination capacity of seeds is of about 20%. A mesophylous species. (3) The plant is decorative,
medicinal, toxic and melliferous.

CULTIVAREA. Creşte în sectorul cu vegetaţie de stepă al Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice de stat „Iagorlâc” (4)
şi al Rezervaţiei peisagistice „Pădurea Hânceşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Protecţia tuturor locurilor de creştere a speciei;
monitorizarea populaţiilor în ariile
protejate existente.
Surse de informaţie
1. Tutin, Akeroyd, 1993(2); 2. Цвелев,
2001(2); 3. Vitko, 2001(7); 4. Шабанова et
al., 2011.

T. Izverscaia

CULTIVATION. It grows in the sector of
steppe vegetation in the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Protected in the state Scientific Reservation
„Iagorlac” (4) and in the Landscape Reservation „Padurea Hancesti”.
PROTECTION MEASURES. Protection of all
places of the species vegetation; monitoring of the status of populations in existent protected areas.
Information sources

1. Tutin, Akeroyd, 1993(2); 2. Цвелев,
2001(2); 3. Vitko, 2001(7); 4. Шабанова et
al., 2011.

T. Izverscaia

Pulsatilla patens (L.) Mill.
DEDIŢEL-PATENT
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. A fost înregistrată
pentru prima dată de către T. Săvulescu şi T. Rayss (1924) în com.
Vertiujeni (Floreşti), de unde probabil a dispărut. În 1995 a fost găsită
în preajma com. Molochişul Mare
(UATSN). (1, 2) Specie europeană.
Peste hotarele ţării este răspândită în
Europa Centrală şi de Est, Peninsula
Scandinavă, Siberia de Vest.
HABITATUL. Colinele pietroase, stepizate. Specie caracteristică pentru
vegetaţia din alianţa Festucion valesiacae.
ASPECTUL CANTITATIV. În unicul loc
de creştere vegetează câteva exemplare. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Se află la limita
de sud a arealului. Distrugerea ecotopurilor tipice de creştere; plantările cu pin şi modificarea nivelului de
pH al solului; colectările neraţionale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie hemicriptofită, xeromezofilă, stepică. Preferă soluri cu
reacţie slab acid-neutră sau neutrobazică. Înfloreşte în aprilie. Plantă
entomofilă. Fructifică în mai. Decorativă, toxică. (4)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Ucrainei. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Se propune luarea sub ocrotire, ca monu-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. The species was recorded
for the first time by T. Savulescu and
T. Rayss (1924) in the commune of Vertiujeni (Floresti), since then it has pro
bably disappeared. In 1995, it was found
at the outskirts of the commune of
Molochisul Mare (Transnistrian region).
(1, 2) A European species. Outside the
country it is spread in Central and Eastern Europe, on the Scandinavian Peninsula and Western Siberia.
HABITAT. Stony hills covered with steppe
vegetation. The species is typical for the
vegetation of Festucion valesiacae alliance.

QUANTITATIVE ASPECT. In a single place of
the species growth only few specimens
can be met. (1)
LIMITATION FACTORS. It grows at the southern edge of the habitat. The destruction of its typical growth ecotope; pine
plantations and modification of the soil
reaction; irrational collecting of plants.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A hemicryptophyte, a xerome
sophilous and steppe species. It prefers
soils with light acid-neutral or neutro-basic reaction. Blooms in April and fructifies in May. An entomophile species. The
plant is decorative and toxic. (4)
CULTIVATION. No information.
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ment botanic Pulsatilla patens, a
pantei calcaroase din preajma com.
Molochişul Mare; cultivarea ex-situ
pentru multiplicarea şi reintroducerea în habitatul caracteristic; interzicerea colectării pentru ierbar din locul de creştere.
Surse de informaţie
1. Pînzaru, 1995(2); 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Червона книга Украïни, 2009; 4. Cantemir, Pînzaru, 2013.

P. Pînzaru, V. Cantemir

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
Ukraine. (3)
PROTECTION MEASURES. It is proposed to
take this species under protection as the
botanic monument Pulsatilla patens, of
the stony calcareous slope near the commune of Molochisul Mare; cultivation
ex-situ for propagation and reintroduction in typical habitat; prohibition of
plant collection from the growing place.
Information sources
1. Pinzaru, 1995(2); 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Червона книга Украïни, 2009; 4. Cantemir, Pinzaru, 2013.

P. Pinzaru, V. Cantemir
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Ranunculus lingua L.
BOGLAR-LINGULAT
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova unicul loc de creştere este atestat
în apropierea com. Crihana-Veche
(Cahul). Specie importantă pentru
soluţionarea problemelor privind
geografia plantelor. (1, 3) Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneeană, Caucaz, Asia Mijlocie şi Himalaya. Element eurasiatic.
HABITATUL. Pe plauri, lacul Manta.
Specie caracteristică vegetaţiei din
alianţa Phragmition.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnesc
exemplare izolate pe sectoare cu suprafaţa de 3–5 m².

FACTORII LIMITATIVI. Pescuitul; poluarea bazinelor acvatice; deteriorarea
habitatului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită, helohidatofită, higrofilă, mezotermă. Înfloreşte şi fructifică în iunie–august. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Specie decorativă. (2)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Ucrainei (pentru regiunea Doneţk,
Harkov) şi în Cartea Roşie a Federaţiei Ruse.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Cercetarea
şi monitorizarea acestui habitat unical – plaurii; luarea sub ocrotire a lo-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the only growing place was attes
ted near the commune of Crihana-Veche
(Cahul). The species is important for the
solution of plant geography problems. (1,
3) Outside the country it spreads in Europe, the Mediterranean region, the Caucasus, Middle Asia and the Himalayas.
An Eurasian element.
HABITAT. On the reed islets, lake Manta.
The species is typical for the vegetation of
Phragmition alliance.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
species is very small. Isolated speci-

mens are met on sites with the surface of
3–5 m2.
LIMITATION FACTORS. Fishing; pollution
of water basins; habitat damage.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte, helohidatophyte, hygrophilous,
mesothermal. Blooms and fructifies in
June–August. Propagates by seed and
vegetatively. The plant is decorative. (2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of Ukraine (for the regions of Donetsk,
Kharkov) and in The Red Book of Russia.

cului de creştere (lacul Manta). Este
propusă includerea în Lista speciilor
protejate de stat.
Surse de informaţie
1. Pînzaru et al., 1998; 2. Negru et al., 2002;
3. Cantemir, Pînzaru, 2013.

V. Cantemir, P. Pînzaru

PROTECTION MEASURES. Research and
monitoring of this unique habitat – reed
islets; the protection of growing places
(lake Manta). It is proposed to include
it in the List of species protected by the
state.
Information sources

1. Pinzaru et al., 1998; 2. Negru et al., 2002;
3. Cantemir, Pinzaru, 2013.

V. Cantemir, P. Pinzaru

Thalictrum foetidum L.
RUTIŞOR-FETID
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. Se întâlneşte în apropierea com. Naslavcea (Ocniţa). Pe
teritoriul ţării se află la limita de sud
a arealului. (1, 3) Specie eurasiatică
(colinar-)montan-subalpină.
HABITATUL. Fisurile stâncilor calcaroase cu expoziţie nordică. Specie,
de obicei, montană, mai rar întâlnită în zona de coline, caracteristică
pentru vegetaţia din clasa Asplenietea trichomanis. (1)
ASPECTUL CANTITATIV. Câteva exemplare au fost înregistrate în anul
1996.
FACTORII LIMITATIVI. Habitate specifice cu suprafeţe restrânse; limita de
areal.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie hemicriptofită, xeromezofilă, termofilă, saxicolă. Preferă roci cu reacţie neutro-bazică sau
slab acid-neutră. Înfloreşte în iunie–
iulie; fructifică în august. Se înmulţeşte prin seminţe. (3)
CULTIVAREA. Crescând în condiţii exsitu, formează flori în al 4-lea an de
vegetaţie.
STAREA DE PROTECŢIE. Prezenţa speciei pe teritoriul republicii a fost
anunţată în 2013. Protejată teritorial în cadrul Monumentului geologic
şi paleontologic „Stânca Naslavcea”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evitarea colectării pentru ierbar din
locul de creştere; cultivarea ex-situ a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. It can be met in the sur
roundings of the commune of Naslavcea
(Ocnita). On the territory of the country, it lies at the southern edge of the habitat. (1, 3) An Eurasian (hilly-)mountain-subalpine species.
HABITAT. In fissures of calcareous rocks
with northern exposition. The species is
usually mountainous, less common in
the hills, typical for the vegetation of the
class Asplenietea trichomanis. (1)
QUANTITATIVE ASPECT. Few specimens
have been recorded in 1996.

LIMITATION FACTORS. Specific habitats
with limited surfaces; limit of the habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A hemicryptophyte, xerome
sophilous, thermophilous and saxicolous
species. It prefers rocks with neutro-basic
and light acid-neutral reaction. Blooms
in June–July and fructifies in August.
Propagates by seeds. (3)
CULTIVATION. When growing in ex-situ
conditions, it forms flowers in the fourth
year of vegetation.
PROTECTION STATUS. The presence of the
species in the republic was announced in
2013. Territorially protected in the Ge-
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plantelor pentru obţinerea seminţelor şi reintroducerea în habitatul caracteristic. (2)
Surse de informaţie
1. Пынзару, 2013; 2. Cantemir, Pînzaru,
2013. 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014.

P. Pînzaru

ological and Paleontological Monument
„Stanca Naslavcea”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
avoidance of plants collection in the
growing places; ex-situ cultivation of
plants for the production of seeds and reintroduction in typical habitat. (2)
Information sources

1. Пынзару, 2013; 2. Cantemir, Pinzaru,
2013; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014.

P. Pinzaru
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Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt
BÂRCOACE
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în pădurile de
stâncării din apropierea s. Naslavcea
(Ocnița), s. Fetești, Trinca, com.
Brânzeni, s. Gordinești (Edineț),
s. Cosăuți (Soroca), s. Trifăuți (Florești), s. Caterinovca, Podoima
(Camenca), s. Stroieşti (Râbnița),
s. Văratic, or. Costești (Râșcani),
s. Poiana (Șoldănești), s. Trebujeni
(Orhei), s. Zolonceni (Criuleni),
s. Doibani (mun. Tiraspol, UATSN),
s. Bâcioc (Grigoriopol). Peste hotarele ţării se întâlneşte sporadic în
etajul pădurilor de gorun până în
etajul boreal din Eurasia continentală.

HABITATUL. Substraturile pietroase
însorite; marginile de păduri; stâncăriile.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în pâlcuri mici și mijlocii. Efectivul populațiilor variază de la 10 până la
100 de ramuri într-un pâlc.
FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a habitatelor; schimbările
climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Arbust de talie mijlocie.
Înflorește în mai. Se înmulțește prin
semințe (care se maturizează în iulie) și vegetativ. Specie mezoxerofilă, calcifilă.
CULTIVAREA. Se practică în grădini
botanice.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Conservarea in-situ a populaţiilor este asigurată în cadrul
Rezervației naturale „Zolonceni” (2)
şi în rezervațiile peisagistice „Cosăuți”, „Fetești”, „La Castel”, „PoianaCurătura” și „Trebujeni” (1), iar exsitu – în Grădina Botanică a AȘM.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
populațiilor pe suprafețele din afara
ariilor naturale protejate.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been registered in cliff forests on the outskirts of the village of Naslavcea (Ocnita), the villages of Fetesti, Trinca,
the commune of Branzeni, the village of
Gordinesti (Edinet), the village of Cosauti
(Soroca), the village of Trifauti (Floresti),
the villages of Caterinovca, Podoima
(Camenca), the village of Stroiesti (Rabnita), the village of Varatic, the town of
Costesti (Rascani), the village of Poiana (Soldanesti), the village of Trebujeni
(Orhei), the village of Zolonceni (Criuleni), the village of Doibani (the town of
Tiraspol, Transnistrian region), the village of Bacioc (Grigoriopol). Outside the

country, it is present sporadically in the
layer of forests of sessile oak up to boreal
layer of continental Eurasia.
HABITAT. Stony sunny substratum; edges
of forests; cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
and middle-sized clusters. The population’s number varies from 10 to 100 of
branches in a cluster.
LIMITATION FACTORS. Poor management
of habitats; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A middle-sized shrub. Blooms
in May. Propagates vegetatively and by
seeds, which get mature in July. A mesoxerophylous, calciphylous species.

CULTIVATION. Grown in the Botanical
Gardens.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. In-situ conservation of
the population is ensured in the Natural
Reservation „Zolonceni” (2) and in the
landscape reservations „Cosauti”, „Fetesti”, „La Castel”, „Poiana-Curatura”
and „Trebujeni” (1), and ex-situ – in
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION MEASURES. The population’s
protection in sites outside the natural
protected areas.

Surse de informație
1. Postolache, 2009; 2. Postolache, 2013.

Gh. Postolache

Information sources
1. Postolache, 2009; 2. Postolache, 2013.

Gh. Postolache

Crataegus pentagyna Waldst. et Kit.
PĂDUCEL-PENTAGIN
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte pe teritoriul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”, la sud-vest de com.
Lozova (Străşeni), la nord de com.
Cociulia (Cantemir), lângă com. Tigheci (Leova). Specie cu areal discontinuu. Peste hotarele ţării este
răspândită în Caucaz, Europa Centrală (partea de sud), regiunea mediteraneeană (Balc.), Asia Mică. (1)
HABITATUL. Subarboretul şi liziera
pădurilor revene de gorun.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri foarte mici. Au fost
depistate doar câteva exemplare.

FACTORII LIMITATIVI. Tăierea pădurilor şi distrugerea habitatelor naturale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Microfanerofită mediteraneeană; specie xeromezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacţie acid-neutră. (2) Înfloreşte în mai. Plantă entomofilă. Fructifică în septembrie.
Se înmulţeşte prin seminţe; plantulele se întâlnesc foarte rar. Specie decorativă, cu rol important în structura trofodinamică a ecosistemelor
forestiere.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the territory of the Scienti
fic Reservation „Codru” to the southwest of the commune of Lozova (Straseni), to the north of the commune of
Cociulia (Cantemir), near the commune
of Tigheci (Leova). It is a species with a
discontinuous area. Outside the country
it can be found in the Caucasus, Central Europe (the southern part), the Mediterranean region (Balk.) and in Asia
Minor. (1)
HABITAT. The undergrowth and the edge
of humid sessile oak forests.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in very small groups. Only a few specimens were found.
LIMITATION FACTORS. Forest cutting and
destruction of natural habitats.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mediterranean micro-phanerophyte, xeromesophyte, mesothermal
species, it prefers soils with neutral acidity. (2) Blooms in May. The species is entomophilous. It fructifies in September.
Propagates by seeds, sprouts occur rarely. A decorative species with an important role in the trophodynamic structure
of forest ecosystems.
CULTIVATION. No information.
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şi al Rezervaţiei peisagistice „Codrii
Tigheci”. (1)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie şi organizarea
activităţilor de cultivare în condiţii
ex-situ.
Surse de informaţie
1. Negru, 2001(1); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

PROTECTION STATUS. The species is protec
ted by law. Territorially protec
ted
in the Scientific Reservation „Codru”
and Landscape Reservation „Codrii Tigheci”. (1)
PROTECTION MEASURES. Protection regime and organizing of its inclusion in
ex-situ conditions.
Information sources
1. Negru, 2001(1); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev
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Padus avium Mill.
MĂLIN COMUN
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte spontan, la est de com. Rădenii Vechi (Ungheni). Peste hotarele ţării este răspândită în Caucaz, Siberia de Vest, Europa, Câmpia EstEuropeană. (1)
HABITATUL. Asociaţiile zăvoaielor de
salcie şi plop; subarboretul pădurilor de stejar cu fag şi carpen; solurile
profunde, umezite freatic.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează pâlcuri răzleţe sau creşte solitar. Efectivul populaţional este în declin, fiind cauzat de lipsa lucrărilor silvice
adecvate, ceea ce a dus la copleşirea
exemplarelor de celelalte specii din
arboret.

FACTORII LIMITATIVI. Specie cu amplitudine ecologică limitată, este distrusă în timpul lucrărilor de ameliorare silvică.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Megafanerofită eurasiatică.
Plantă sciofilă, mezohigrofilă, mezotermă, preferă soluri afânate, bogate în humus slab acid-neutru. Înfloreşte în mai; fructele se coc în iunie–
iulie. Se înmulţeşte prin seminţe şi
vegetativ, prin butaşi şi drajoni. (2)
Plantă medicinală şi cu valoare alimentară.
CULTIVAREA. Este cultivată cu scop
decorativ în parcuri şi grădini publice.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în ca-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows to the east of the commune of Radenii Vechi (Ungheni). Outside the country it can be found in the
Caucasus, West Siberia, Europe and the
East-European Plain. (1)
HABITAT. Associations of willow and poplar riverside coppices; undergrowth of
oak forests with beech and hornbeam
trees; deep soils moistened by underground waters.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms separate
clusters or grows solitarily. The number
of trees is decreasing because of the lack
of proper forestry works. This led to the
invasion of other tree species.

LIMITATION FACTORS. A species with a
limited ecological amplitude that is destroyed during forestry amelioration.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An Eurasian megaphanerophyte.
The plant is sciophylous, mesohygrophylous and mesothermal, prefers mellow
soils that are rich in low neutral-acid humus. Blooms in May. The fruit ripens in
June–July. Propagates by seeds and vegetatively by cuttings and suckers. (2) The
plant is medicinal and edible.
CULTIVATION. The species is cultivated as
decorative trees for public parks and gardens.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in

drul Rezervaţiei ştiinţifice „Plaiul
Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Interzicerea
tăierii în procesul de gospodărire silvică a pădurii; controlul asupra stării
populaţiilor.
Surse de informaţie
1. Istrati, 2001(3); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Prohibition of
cutting during forestry works; control
over the populations status.
Information sources
1. Istrati, 2001(3); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

Potentilla astracanica Jacq.
SCRÂNTITOARE-ASTRAHANICĂ
Clasa

Magnoliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. Creşte preponderent
în sudul republicii, la nord-vest de
com. Talmaz (Ştefan-Vodă), com.
Giurgiuleşti, Văleni, Slobozia Mare (Cahul). Peste hotarele ţării este
răspândită în Europa Centrală, Caucaz.
HABITATUL. Pantele stepice; pădurile de gârneţ; tufărişurile şi marginile de păduri; solurile uscate, neutre.
Intră în componenţa fitocenozelor
ierboase, dominate de graminee.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi în grupuri mici, câte 3-5 exemplare. Este o specie cu areal restrâns şi
efectiv populaţional sărac.

FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul supraaglomerat şi valorificarea stepelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofită pontică; specie xeromezofilă, moderat termofilă,
preferă soluri cu reacţie slab acid-neutră. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în mai–iunie. (1) Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea
locurilor de creştere; controlul asupra stării populaţiilor; cultivarea în
grădini botanice.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. The species mainly grows in the south of the country, to
the north-west of the commune of Talmaz (Stefan-Voda) and of the communes
of Giurgiulesti, Valeni, Slobozia Mare
(Cahul). Outside the country it grows in
Central Europe and the Caucasus.
HABITAT. Steppe slopes; pubescent oak
forests; shrubberies, forest outskirts and
on dry, neutral soils. The species is part
of the grassy phytocoenoses prevailed by
Gramineae.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily and in small groups of 3-5 specimens.

A species with restricted area and limited
population.
LIMITATION FACTORS. Excessive grazing
and steppe development.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Pontic hemicryptophyte, xeromesophyte, moderately thermophilous
species and prefers low acid-neutral soils.
Blooms in April–May and fructifies in
May–June. (1) A decorative plant.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (2)
PROTECTION MEASURES. Conservation of
vegetation area; control over the popula-

tions status; cultivation in the botanical
gardens.

PLANTE

a

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © E. Tofan-Dorofeev

Magnoliophyta

Familia Rosaceae

1. Negru et al., 2002; 2. Legislaţia ecologică..., 1999.

E. Tofan-Dorofeev

Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Legislatia ecologica..., 1999.

E. Tofan-Dorofeev
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Pyrus elaeagnifolia Pall.
PĂR-ELEAGNIFOLIU
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în Ocolul silvic Hârbovăţ
(Anenii Noi) şi în com. Grădiniţa
(Căuşeni). Specia se află la limita de
nord a arealului. Peste hotarele ţării
este răspândită în Asia Mică, România, Crimeea. (1)
HABITATUL. Asociaţiile subaride de
stejăret cu stejar-pufos.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
câteva exemplare izolate în componenţa arboretului. Efectivul populaţiei este în declin, deoarece exemplarele mature înfloresc abundent, dar
rareori fructifică.

FACTORII LIMITATIVI. Tăierea pădurilor; regenerarea naturală insuficientă; limita de areal.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Megafanerofită ponto-mediteraneeană; specie xeromezofilă, termofilă, preferă soluri cu reacţie slab acid-neutră. (2) Înfloreşte
în mai; fructifică în august–septembrie. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial pe un
sector al Rezervaţiei peisagistice „Pădurea Hârbovăţ”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Necesită
ocrotire în procesul de gospodărire
silvică a pădurii. Evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi de

creştere; monitorizarea stării arborilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows in the forestry district Harbovat (Anenii Noi) and in the commune
of Gradinita (Causeni). The places of
growth in the Republic of Moldova are
located at the northern limit of the species spreading area. Outside the country
it is spread in Asia Minor, Romania and
the Crimea. (1)
HABITAT. Subarid associations of pubescent oak groves.
QUANTITATIVE ASPECT. A few isolated specimens are found as part of the tree
stand. The population is declining, be-

cause adult specimens bloom abundantly
but rarely fructify.
LIMITATION FACTORS. Forest cutting; insufficient natural regeneration; limit of
natural habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Ponto-Mediterranean mega
phanerophyte, xeromesophyte and thermophilous species that prefers low acid-neutral soils. (2) Blooms in May. Fructifies in August–September. The plant is
decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in a

sector of the Landscape Reservation „Padurea Harbovat”.
PROTECTION MEASURES. Protection during the forest management process.
Identification and protection of new
places for growth; monitoring of the status of the trees.

Surse de informaţie
1. Nicolaeva, 2001(11); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

Information sources

1. Nicolaeva, 2001(11); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

Rosa frutetorum Bess.
MĂCEŞ-FRUTETOS
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. A fost întâlnită numai în nordul extrem al Republicii
Moldova, la sud-est de or. Otaci şi
în apropierea com. Naslavcea (Ocniţa). Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală. (1, 2)
HABITATUL. Pantele stepice; stâncile
dezgolite; colinele stepizate ale Nistrului Superior.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri foarte mici. Au fost
întâlnite câteva exemplare; specie
încă puţin studiată.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor prin terasarea şi împădurirea pantelor calcaroase; exploata-

rea carierelor şi valorificarea pantelor stepizate. Specia se află la limita
arealului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Nanofanerofită europeană;
specie xeromezofilă, mezotermă, heliofilă, preferă soluri cu reacţie slab
acid-neutră. Înfloreşte în mai; fructifică în septembrie. (1) Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotiră de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
luarea sub protecţie a biotopului de
creştere; cultivarea în grădini botanice.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. The species was
found only in the extreme north of the
Republic of Moldova, to the south-east of
the town of Otaci and near the commune
of Naslavcea (Ocnita). Outside the country it can be found in Central Europe. (1,
2).
HABITAT. Steppe slopes; bare rocks; the
upper Nistru river steppe hills.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or
in very small groups. Only a few specimens have been found; the species is under research.
LIMITATION FACTORS. The destruction of
habitats as a result of terracing and af-

forestation of calcareous slopes; explotation of open-cast mines and steppe development. The species is located at the limit of habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An European nano-phanerophyte, a xeromesophytic, mesothermal, heliophylic species that prefers low
acid-neutral soils. Blooms in May and
fructifies in September. (1) The plant is decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; pro-

tection of biotope growth; cultivation in
botanical gardens.
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Magnoliophyta

Familia Rosaceae

1. Андреев, 1964; 2. Бузунова, 2001.

E. Tofan-Dorofeev

Information sources
1. Андреев, 1964; 2. Бузунова, 2001.

E. Tofan-Dorofeev
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Rosa pygmaea Bieb.
MĂCEŞ-PITIC
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte numai în com. Hruşca şi
Goian (UATSN). Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală, Caucaz, Crimeea. (1)
HABITATUL. Pantele însorite, calcaroase, abrupte; solurile scheletice.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic câteva zeci de exemplare,
pe o suprafaţă de cca 200 m².
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor prin împădurirea pantelor
pietroase şi calcaroase cu specii antierozionale, dar care ulterior devin
invazive, modificând substanţial ha-

bitatele naturale. Specia se află la limita arealului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Nanofanerofită eurasiatică;
specie xerofilă, termofilă şi heliofilă. Înfloreşte în mai; fructifică în august. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în
cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc” şi în Rezervaţia naturală „Hruşca”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi de creştere; interzicerea
plantărilor cu pin a habitatului spe-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows only in the communes
of Hrusca and Goian (Transnistrian region). Outside the country it is spread
in Central Europe, the Caucasus and
Crimea. (1)
HABITAT. Steep, calcareous and sunny
slopes; on lithosols.
QUANTITATIVE ASPECT. A few dozens of
specimens are found sporadically on an
area of about 200 m².
LIMITATION FACTORS. The destruction of
habitats through afforestation of rocky
and calcareous slopes with antierosional species, which later become invasive,

which substantially modifies the natural
habitats. The species is at the limit of the
natural habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An Eurasian nanophanerophyte,
a xerophylous, thermophylous and heliophylous species. Blooms in May and
fructifies in August. The plant is decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac” and
the Natural Reservation „Hrusca”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;

ciei; crearea unor arii naturale protejate cu ecosisteme pietrofite.
Surse de informaţie
1. Дубовик, 1999; 2. Бузунова, 2001.

E. Tofan-Dorofeev, V. Bucaţel

identification and protection of new
places for growing; prohibition of pine
plantation in the habitat of the species;
creation of protected natural areas with
rocky ecosystems.
Information sources
1. Дубовик, 1999; 2. Бузунова, 2001.

E. Tofan-Dorofeev, V. Bucatel

Sorbus domestica L.
SCORUŞ-DOMESTIC
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte spontan, în Ocolul silvic Scoreni (Străşeni), com. Codreni
(Cimişlia), com. Trebujeni (Orhei),
com. Tigheci (Leova). Specia se află
la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în
Asia Mică, Crimeea, Caucazul de
Vest, Peninsula Balcanică, Europa
Centrală, regiunea mediteraneeană.
HABITATUL. Asociaţiile de gorunet,
cu tei şi frasin; solul cenuşiu şi cenuşiu-închis.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte izolat
în componenţa etajelor întâi şi doi
ale arboretului.

FACTORII LIMITATIVI. Limita de areal;
distrugerea în timpul lucrărilor de
ameliorare silvică.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Megafanerofită mediteraneeană central-europeană. Plantă xeromezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacţie slab acid-neutră. (2)
Înfloreşte în mai; fructele se coc în
august–septembrie. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ, prin butaşi. (1) Arbore pomicol, decorativ,
melifer, cu lemn preţios.
CULTIVAREA. Este cultivată în parcuri
şi grădini publice.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Pro-

tejată teritorial în cadrul Rezervaţiei
peisagistice „Codrii Tigheci”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotire a locurilor de creştere cunoscute; cultivarea speciei cu scop
decorativ; protecţia exemplarelor în
procesul de gospodărire a pădurii.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. On the territory of
the Republic of Moldova it grows spontaneously in the forestry district Scoreni
(Straseni), the communes of Codreni
(Cimislia), Trebujeni (Orhei) and Tigheci (Leova). The species is located at
the north-eastern limit of its spreading
area. Outside the country it is spread in
Asia Minor, Crimea, the Western Caucasus, the Balkan Peninsula, Central Europe, the Mediterranean region.
HABITAT. Associations of sessile oak with
linden and ash on grayish and dark grayish soils.

QUANTITATIVE ASPECT. Grows in isolation as a component of the first and second levels of the tree stand.
LIMITATION FACTORS. Limited spreading
area; destruction during forest amelioration.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A Central-European, Mediterranean megaphanerophyte. A xe
romesophyte, mesothermal plant that
prefers low acid-neutral soils. (2) Blooms
in May. The fruit ripens in August–September. The species propagates by seeds
and vegetatively by cuttings. (1) A horticultural, decorative, melliferous tree
with precious wood.

CULTIVATION. Is cultivated in public parks
and gardens.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Landscape
Reservation „Codrii Tigheci”.
PROTECTION MEASURES. Protection of
known vegetation areas; cultivation of
the species as a decorative plant; protection of specimens during the forest management process.
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Surse de informaţie
1. Nicolaeva, 2001(12); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev

Information sources
1. Nicolaeva, 2001(12); 2. Negru et al., 2002.

E. Tofan-Dorofeev
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Dictamnus gymnostylis Stev.
FRĂSINEL
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea s. Trinca (Edineț), com. Târnova, s. Corbul (Dondușeni), s. Pociumbeni
(Râșcani), s. Redi, Valea-Rusului
(Fălești), s. Șișcani, Mirești (Nisporeni), com. Sărata-Galbenă, Cărpineni (Hâncești), com. Baimaclia,
s. Capaclia, s. Cociulia (Cantemir),
com. Andrușul-de-Sus, CâșlițaPrut, s. Colibași (Cahul). Peste hotarele ţării crește sporadic în pădurile luminoase din zona stepei până în
etajul pădurilor de fag din Europa,
Crimeea și Caucaz.

HABITATUL. Pădurile luminoase de
stejar-pedunculat cu cireș, de stejarpufos și substraturile pietroase.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară,
crește solitar sau în grupuri. Efectivul populațiilor variază de la 10 până la 50 de fitoindivizi. În Rezervaţia „Liceul Bolgrad” abundența frăsinelului este 1-2.
FACTORII LIMITATIVI. Umbrirea de către arbori și arbuști.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie erbacee, perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai–iunie. Se înmulțește prin semințe, care
se maturizează în iulie, și vegetativ.
Specie xeromezofită. (1)
CULTIVAREA. Se cultivă în Grădina
Botanică.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Conservarea in-situ a populațiilor este asigurată în cadrul rezervațiilor
peisagistice „Fetești” şi „Liceul
Bolgrad” (2), iar ex-situ – în cadrul
Grădinii Botanice a AŞM.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Asigurarea
protecției populațiilor din afara ariilor naturale protejate.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present on the outskirts of the village of Trinca (Edinet), the commune of Tarnova, the village of Corbul (Donduseni), the villages of Pociumbeni (Rascani), Redi,
Valea-Rusului (Falesti), Siscani, Miresti (Nisporeni), the communes of Sarata-Galbena, Carpineni (Hancesti), Baimaclia, the villages of Capaclia, Cociulia
(Cantemir), the communes of Andrusulde-Sus, Caslita-Prut, the village Colibasi (Cahul). Outside the country it grows
sporadically in luminous forests of the
steppe zone up to the layer of beech forests of Europe, Crimea and the Caucasus.

HABITAT. Luminous forests of sessile oak
with sweet cherry, Hungarian oak forests
and stony substrate.
QUANTITATIVE ASPECT. A rare species, it
grows solitarily or in groups. The number of populations varies from 10 up to
50 specimens. In the Reservation „Liceul
Bolgrad” the species number is of 1-2.
LIMITATION FACTORS. Shading by trees
and shrubs.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A herbaceous, perennial species.
A hemicryptophyte plant. Blooms in
May–June. Propagates vegetatively and
by seeds, which reach maturity in July. A
xeromesophyte species. (1)

CULTIVATION. In the Botanical Garden.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
In-situ conservation of the populations
is ensured in the landscape reservations
„Fetesti” and „Liceul Bolgrad” (2) and exsitu – in the Botanical Garden of the
Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION MEASURES. Ensuring the pro
tection of the populations located outside the natural protected areas.

Surse de informație
1. Gheideman, Negru, 2001(1); 2. Postolache et al., 2005.

Gh. Postolache

Information sources

1. Gheideman, Negru, 2001(1); 2. Postolache et al., 2005.

Gh. Postolache

Saxifraga tridactylites L.
PRESCURICE-TRIDIGITATĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Gordineşti (Edineţ), s. Saharna (Rezina), com. Caterinovca, Beloci, Goian, s. Andriaşevca Nouă (UATSN).
Peste hotarele ţării creşte în Europa,
regiunea mediteraneeană, Asia Mică
şi Mijlocie, Iran, Caucaz, Africa. (1,
2)
HABITATUL. Sectoarele cu vegetaţie
de stepă primară cu dominarea speciilor din genurile Stipa şi Festuca
valesiaca; pajiştile xerice; fisurile şi
fragmentele de stânci abrupte.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici; rareori formează pâlcuri
de circa 2–3 m2, cu abundenţa 1-2.

FACTORII LIMITATIVI. Habitatele specifice reduse; împădurirea calcarelor
sarmaţiene; exploatarea carierelor;
ruderalizarea habitatelor; schimbarea regimului de iluminare a habitatelor; activităţile recreative.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită, efemeră. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe. Productivitatea de
semințe înaltă. Mezoxerofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc”, al Sectorului reprezentativ cu
vegetaţie de stepă „Andriaşevca No-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met in areas of the commune
of Gordinesti (Edinet), the village of Saharna (Rezina), the communes of Caterinovca, Beloci, Goian, the village of Andriasevca Noua (Transnistrian region).
Outside the country the species grows in
Europe, the Mediterranean region, Asia
Minor and Middle Asia, Iran, the Caucasus, Africa. (1, 2)
HABITAT. Sectors with primary steppe
vegetation dominated by the species of
genus Stipa and Festuca valesiaca; xeric
pastures; fissures and fragments of steep
cliffs.

QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in small groups; rarely it forms clusters
with the area of about 2–3 m2 with the
number of 1-2.
LIMITATION FACTORS. Reduced specific
habitats; afforestation of the Sarmathian limestones; exploitation of open-cast
mines; ruderalisation of habitats; changing the regime of habitats illumination;
recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual and ephemeral plant,
therophyte. Blooms in May–June and
fructifies in June–July. The species propagates by seeds, which are produced
abundantly. A mesoxerophylous.
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Magnoliophyta

Familia Saxifragaceae

uă” şi al Rezervaţiei peisagistice „La
Castel”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
ocrotirea locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi; conservarea
speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Webb, 1993; 2. Кудряшова, 2001; 3. Pînzaru et al., 2002.

T. Izverscaia

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”, in
the Representative Sector with Steppe
Vegetation „Andriasevca Noua” and the
Landscape Reservation „La Castel”. (3)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
protection of the species vegetation pla
ces; identification and protection of new
places of growth; ex-situ conservation of
the species.
Information sources

1. Webb, 1993; 2. Кудряшова, 2001; 3. Pinzaru et al., 2002.

T. Izverscaia
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Digitalis lanata Ehrh.
DEGEŢEL-LÂNOS
Clasa

Magnoliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ghendov

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Scrophulariaceae

108

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată în apropierea staţiei Zloţi (Cimişlia), com. Văsieni,
Nimoreni, Malcoci, s. Moleşti (Ialoveni). Specia se află la limita de nordest a arealului. Peste hotarele ţării
se întâlneşte în Peninsula Balcanică, Europa Centrală, Asia Mică. (1,
2)
HABITATUL. Poienile şi luminişurile
din goruneturi cu tei şi frasin şi pădurile cu stejar-pufos. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. În pădurea
subaridă din nord-vest de com. Nimoreni creşte pe o suprafaţă de
1 ha în grupuri a câte 2-3 plante generative şi câteva vegetative. În anul

1983, aici au fost înregistrate 95
de plante generative şi 250 vegetative. (3) Recent specia nu a fost confirmată în locurile de creştere.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; strivirea;
modificarea regimului de iluminare;
culegerea plantelor; păşunatul poienilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în august–septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been registered near the station of Zloti (Cimislia), on the outskirts of
the communes of Vasieni, Nimoreni, Malcoci, the village of Molesti (Ialoveni). The
species is located at the north-eastern limit of its natural habitat. Outside the country it can be met on the Balkan Peninsula, Central Europe and Asia Minor. (1, 2)
HABITAT. Clearings and glades in the sessile oak forests with linden and ash, as well
as in the forests with Hungarian oak. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. In the subarid forest to the north-west of the commune of
Nimoreni, the species grows in groups of
2-3 generative and few vegetative plants on

the area of about 1 ha. In 1983, 95 generative and 250 vegetative plants have been
registered here. (3) Recently, the species
was not confirmed on its growing places.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the natural habitat; destruction; modification of the illumination regime; plant collecting; grazing on
clearings.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic
plant. Blooms in July–August and fructifies in August–September. The species
propagates by seeds. A mesophylous plant.
The plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. The species grows in ex-situ
conditions in the collection of medici-

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Cărbuna”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi luarea sub protecţia statului
a locurilor noi de creştere a speciei;
multiplicarea speciei în condiţii exsitu şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Heywood, 1972; 2. Иванина, 1981(2);
3. Nicolaeva, 2001(5).

T. Izverscaia, N. Ciocârlan

nal plants of the Botanic Garden of the
Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the Landscape Reservation „Carbuna”.
PROTECTION MEASURES. Identification and
state protection of new growing places of
the species; propagation of the species in
ex-situ conditions and repatriation to the
natural habitats.
Information sources
1. Heywood, 1972; 2. Иванина, 1981(2);
3. Nicolaeva, 2001(5).

T. Izverscaia, N. Ciocarlan

Pedicularis kaufmannii Pinzg.
DARIE-KAUFMAN
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova în prezent se întâlneşte pe Movila Măgura, în apropierea s. Măgura
(Făleşti); în trecut a fost semnalată
în com. Balasineşti (Briceni), com.
Olişcani, Cotiujenii Mari (Şoldăneşti). Peste hotarele ţării creşte în
Europa de Est, Transcaucazia şi Siberia de Vest. (1, 2)
HABITATUL. Colinele cu vegetaţie de
stepă; pantele calcaroase; lizierele
stejăretelor; tufărişurile.
ASPECTUL CANTITATIV. În trecut a fost
înregistrată pe o suprafaţă nesemnificativă, cu abundenţa 2. În sectorul
de stepă, pe Movila Măgura se păstrează o populaţie stabilă, care nu-

mără peste 200 de exemplare pe o
suprafaţă de cca 200 m2; formează
grupuri mici din câteva exemplare
mature şi juvenile.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul intensiv; activitatea turistică şi recreativă; colectarea plantelor în buchete.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Semiparazită facultativă. (3) Înfloreşte în mai;
fructifică în iunie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie mezoxerofilă.
Plantă decorativă, medicinală, toxică.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor cunoscute;

luarea sub ocrotirea statului a ariilor cu populaţii numeroase ale speciei; evidenţierea şi protejarea locurilor noi; introducerea în colecţiile
de plante decorative ale grădinilor
botanice; conservarea şi multiplicarea speciei ex-situ şi repatrierea ei în
habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. At the present, in the Republic of Moldova it can be met on the
Magura Hill, near the village of Magura (Falesti); earlier it has been registered
in the commune of Balasinesti (Briceni),
the communes of Oliscani and Cotiujenii Mari (Soldanesti). Outside the country it grows in Eastern Europe, Transcaucasus and Western Siberia. (1, 2)
HABITAT. Hills covered with steppe vegetation; calcareous slopes; edges of the oak
forests; shrubberies.
QUANTITATIVE ASPECT. In the past it has
been registered on an insignificant area

in groups of 2. A stable population of
more than 200 specimens remains in the
steppe sector, on the Magura Hill on the
area of about 200 m2; the species forms
small groups of a few adult and juvenile
specimens.
LIMITATION FACTORS. Excessive grazing;
touristic and recreational activity; collecting plants for bouquets.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. A facultative
semiparasite. (3) The species blooms in
May and fructifies in June. Propagates
by seeds. Mesoxerophylous. The plant is
decorative, medicinal and toxic.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of known populations; state
control of the numerous populations;
identification and protection of new
places of vegetation; introduction into
the collections of decorative plants in botanical gardens; the species ex-situ conservation, propagation and its repatriation to the natural habitats.
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Magnoliophyta

Familia Scrophulariaceae

Surse de informaţie
1. Mayer, 1972; 2. Иванина, 1981(1); 3. Ермакова, 1996.

T. Izverscaia

Information sources
1. Mayer, 1972; 2. Иванина, 1981(1); 3. Ермакова, 1996.

T. Izverscaia
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Scopolia carniolica Jacq.
SCOPOLIE-CARNIOLICĂ (MUTULICĂ)
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe Podişul Moldovei
de Nord, Podişul Central Moldovenesc şi Colinele Nistrului. Plantă cu
areal mediteraneean (carpato-balcano-caucazian), este răspândită în
Carpaţii Ucrainei, în sudul şi sudestul Europei, Peninsula Balcanică,
Caucaz. (1)
HABITATUL. Locurile umede şi umbroase din habitatul pădurilor mezomezohigrofile, mezotrofe, neutrobazifile, mezoterme. Plantă caracte
ristică ord. Fagetalia sylvaticae Paw
lowski et al., 1928. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar sau în grupuri laxe, cu abunden-

ţa 1-2(3). Uneori formează pâlcuri
mari cu o acoperire de 60–80%. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Defrişarea pădurilor şi destabilizarea componentelor din ecosistemele silvice prin
gestionare defectuoasă; impactul climatic al încălzirii globale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Ciclul de vegetaţie începe în
lunile martie–aprilie. Înfloreşte în
aprilie–mai; fructifică în iunie, iar în
iulie are loc diseminarea. Plante cu
origine seminceră sunt puţine, mai
des are loc înmulţirea prin divizarea
rizomului.
CULTIVAREA. Se cultivă în colecţii separate pentru utilizarea în tratamentul prescris de medic. Poate fi folosi-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread on the Northern
Moldavian Plateau, the Central Moldavian Plateau and the Nistru Hills. It is a
plant with a Mediterranean (CarpathianBalkan-Caucasian) spreading area, is
present in the Ukrainian Carpathians, in
the south and south-east of Europe, the
Balkan Peninsula, the Caucasus. (1)
HABITAT. Humid and shady places in the
habitat of meso-mesohygrophilous, me
sotrophic, neutral-basiphilous, mesothermal forests. The plant is characteristic for the order Fagetalia sylvaticae Pawlowski et al., 1928. (2)

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or in discrete groups of 1-2 (3). Sometimes it forms big clusters with a covering
of 60–80%. (1)
LIMITATION FACTORS. Deforestation and
destabilization of components of forest ecosystems as a result of inappropriate management; climate impact of global warming.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Vegetation begins in March–
April. Blooms in April–May and fructifies in June, but in July the dissemination
of seeds takes place. A small number of
plants result from seeds, propagation by
rhizome division occurs more often.

tă la înverzirea parcurilor şi a scuarurilor. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervaţiile naturale ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”, în Rezervaţia silvică „Selişte”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Stoparea colectării speciei din ecosistemele naturale.
Surse de informaţie
1. Vitko, 2001(8); 2. Negru et al., 2002;
3. Sava, 2010; 4. Legislaţia ecologică…,
1999.

Şt. Lazu

CULTIVATION. Cultivated in separate collections for medicinal purposes. Used in landscaping of parks and squares. (3)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”, in the Forest Reservation „Seliste”. (4)
PROTECTION MEASURES. Stoppage of the
species collecting in the natural ecosystems.
Information sources

1. Vitko, 2001(8); 2. Negru et al., 2002;
3. Sava, 2010; 4. Legislatia ecologica…,
1999.

St. Lazu

Daphne mezereum L.
TULICHINĂ-MORTALĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în preajma com. Rădenii Vechi (Ungheni). Arealul speciei cuprinde Europa, Asia Mică, Siberia de Vest. (1, 3)
HABITATUL. Creşte în componenţa
subarboretului, în fitocenozele pădurilor revene de gorun cu fag, carpen şi de stejar cu arţar şi carpen,
preponderent, de-a lungul râuleţelor, pe malurile ravenelor, pe pantele
cu alunecări de teren.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei nu este cunoscut. Au fost înregistrate cca 100 de plante, numărul lor însă fiind în descreştere. Populaţiile după componenţa de vârstă

sunt neomogene – se întâlnesc plante juvenile şi fertile.
FACTORII LIMITATIVI. Tăierea arboretului; alunecările de teren şi eroziunea de suprafaţă. În perioada înfloririi suferă de îngheţuri.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Arbust, nanofanerofită eurasiatică; specie mezofilă, mezotermă, sciofilă, creşte pe soluri cenuşii
şi brune. Înfloreşte în martie–aprilie. Plantă entomofilă. Fructifică în
iulie. Reproducerea are loc prin seminţe. (2)
CULTIVAREA. Creşte în colecţia creată pe teritoriul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is found on the outskirts of the commune of Radenii Vechi (Ungheni). The
species habitat includes Europe, Asia Minor and Western Siberia. (1, 3)
HABITAT. It grows in the understory, in the
plant community of humid forest of sessile oak with beech and hornbeam, oak
forest with maple and hornbeam, mainly
alongside the small rivers, on the edges of
ravens, on landsliding slopes.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
species is unknown. About 100 plants
were recorded and the number is decreas-

ing. The population is uneven by age –
juvenile and fertile plants can be found at
the same time.
LIMITATION FACTORS. Cutting of tree
stands; landslides and surface erosion.
Suffers from frosts during blooming.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A shrub, Eurasian nanofanerophyte, mesophilous, mesothermal, sciophilous, it grows on gray and brown soils.
Blooms in March–April and fructifies in
July. An entomophylous species. Propagates by seeds. (2)
CULTIVATION. Grows in the collection created on the territory of the Scientific Reservation „Codru”.
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Magnoliophyta

Familia Thymelaeaceae

Republicii Moldova (ed. a II-a). Teritorial este protejată în Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
strictă a regimului de ocrotire în Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”.
Surse de informaţie
1. Negru, 2001(2); 2. Negru et al., 2002;
3. Negru, 2007; 4. Legislaţia ecologică...,
1999.

V. Cantemir

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Plaiul Fagului”. (4)
PROTECTION MEASURES. Strict observation of the protection regime in the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”.
Information sources
1. Negru, 2001(2); 2. Negru et al., 2002;
3. Negru, 2007; 4. Legislatia ecologica...,
1999.

V. Cantemir
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Trapa natans L.
CORNACI-NATANT
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în împrejurimile
com. Hlinaia, Nezavertailovca (Dubăsari), UATSN, s. Copanca (Căuşeni), s. Talmaz, Olăneşti, Palanca
(Ştefan-Vodă), pe lacul Manta (Cahul). Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, Asia de Vest, Africa.
Specie relictă, cu areal disjunctiv. (1,
4)
HABITATUL. Lacurile de luncă; albiile
vechi ale râurilor cu apă stătătoare şi
lin curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul de
plante se află în descreştere; specia
este ameninţată cu dispariţia.

FACTORII LIMITATIVI. Desecarea şi poluarea bazinelor acvatice; creşterea
numărului de peşti erbivori.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Helohidatofită eurasiatică
(mediteraneeană). Specie hidrofilă,
moderat termofilă, autogamă, posibil entomofilă. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în august. Se înmulţeşte prin seminţe, acestea păstrându-şi capacitatea germinativă timp
de 10 (50) ani. Plantă furajeră, medicinală, tinctorială. (2)
CULTIVAREA. Sunt iniţiate activităţi
în vederea creşterii speciei în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Pro-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
communes of Hlinaia, Nezavertailovca
(Dubasari), the Transnistrian region, the
villages of Copanca (Causeni), Talmaz,
Olanesti, Palanca (Stefan-Vodă), on the
Manta lake (Cahul). Outside the country it is spread in Europe, West Asia and
Africa. A relict species with an inconsistent spreading area. (1, 4)
HABITAT. Lakes in floodplains; old riverbeds with stagnant and slowly flowing
water.

QUANTITATIVE ASPECT. The species number is decreasing; there is a danger of the
species disappearance.
LIMITATION FACTORS. Drainage and pollution of water basins; increase of the
number of herbivorous fish.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An Eurasian (Mediterranean)
helohidatophyte. A hydrophyte, moderately thermophilous, autogamic, possibly an enthomophilous species. Blooms
in May–June and fructifies in August.
Propagates by seeds, which remain viable
for up to 10 (50) years. The plant is forage, medicinal and tinctorial. (2)
CULTIVATION. Activities in view of the species growth in the Botanic Garden of the

tejată teritorial în cadrul Rezervaţiei
ştiinţifice „Prutul de Jos”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Crearea
unor rezervaţii naturale în locurile
de creştere a speciei din bazinul Nistrului Inferior; respectarea regimului de protecţie în rezervaţiile bazinului r. Prut.
Surse de informaţie
1. Негру, 1979; 2. Редкие виды флоры Mолдавии, 1982; 3. Legislaţia ecologică…,
1999; 4. Negru, 2001(6).

Al. Teleuţă

Academy of Sciences of Moldova have
been initiated.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Prutul de Jos”. (3)
PROTECTION MEASURES. Establishment of
natural reservations in the species sites of
growth in the basin of the lower Nistru
river; protection regime in the reservations of the basin of Prut river.
Information sources
1. Негру, 1979; 2. Редкие виды флоры
Молдавии, 1982; 3. Legislatia ecologica…,
1999; 4. Negru, 2001(6).

Al. Teleuta

Valeriana tuberosa L.
ODOLEAN-TUBEROS
Clasa

Magnoliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Bugeac (UTAG), s. Andriaşevca
Nouă (Slobozia). Peste hotarele ţării creşte în regiunea mediteraneeană, Europa de Est, Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie şi în Siberia de
Vest. (1, 2)
HABITATUL. Colinele cu vegetaţie de
stepă primară.
ASPECTUL CANTITATIV. O populaţie
de cca 600 de exemplare generative
şi vegetative pe o suprafaţă de peste 300 m2 a fost înregistrată în apropierea s. Andriaşevca Nouă. Plantele
cresc în grupuri a câte 3-6 exemplare, cu abundenţa 1-2. Anterior (3),

în aceeaşi localitate a fost menţionată încă o populaţie în plantaţia de Pinus nigra. În apropierea
s. Bugeac, în cadrul vegetaţiei de stepă cu dominarea Stipa ucrainica, în
anul 2009 a fost înregistrat un grup
de plante din 10 exemplare mature
şi juvenile.
FACTORII LIMITATIVI. Activitatea antropică; sectoarele cu suprafeţe limitate de stepă primară.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Geofită. Efemeroidă. Înfloreşte în aprilie–mai;
fructifică în iunie. Se înmulţeşte cu
ajutorul seminţelor şi pe cale vegetativă prin tuberculi. Specie mezofilă.
Plantă decorativă, eterouleioasă.

CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectoarele reprezentative cu vegetaţie de
stepă „Bugeac” şi „Andriaşevca Nouă”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor
noi de creştere; monitorizarea stării
tuturor populaţiilor existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi
repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met on the outskirts of the
commune of Bugeac (ATU Gagauzia),
the village of Andriasevca Noua (Slobozia). Outside the country it grows in the
Mediterranean region, Eastern Europe,
Crimea, the Caucasus, Middle Asia and
Western Siberia. (1, 2)
HABITAT. Hills covered with primary
steppe vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. A population of
about 600 generative and vegetative
specimens on an area of more than
300 m2 has been registered near the village of Andriasevca Noua. The plants

grow in groups of 3-6 specimens with
the number of 1-2. Previously (3), one
more population has been recorded in
the plantation of Pinus nigra in the same
locality. A group of 10 adult and juvenile
specimens has been registered in steppe
vegetation dominated by Stipa ucrainica
near the village of Bugeac in 2009.
LIMITATION FACTORS. Human activity;
primary steppe sectors of a limited area.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
An ephemerid species. Blooms in April–
May and fructifies in June. Propagates by
seeds and vegetatively by tubers. A me
sophylous species. The plant is decorative
and essentially oil-bearing.

CULTIVATION. Grows in the collection of
medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the sectors representing steppe vegetation „Bugeac” and „Andriasevca Noua”.
PROTECTION MEASURES. Identification
and protection of new places of the species vegetation; monitoring of the state
of the existing populations; the species
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
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Magnoliophyta

Familia Valerianaceae

Surse de informaţie
1. Ockendon, 1976; 2. Ворошилов, 1978;
3. Жилкинa, Трескина, 2003.

T. Izverscaia, V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources

1. Ockendon, 1976; 2. Ворошилов, 1978;
3. Жилкинa, Трескина, 2003.

T. Izverscaia, V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Vitis sylvestris C.C. Gmel.
VIŢĂ-DE-PĂDURE
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în luncile Prutului (de la
Edineţ până la Lăpuşna) şi ale Nistrului (de la Dubăsari până la Ştefan-Vodă). (1) Arealul speciei cuprinde sudul Câmpiei Est-Europene, partea de nord a regiunii mediteraneene şi Asia Mică.
HABITATUL. Pădurile de luncă inundabilă şi plopişurile cu salcie; solurile aluvionale.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
plante izolate; foarte rar creşte în
grupuri. Efectivul speciei este în descreştere.
FACTORII LIMITATIVI. Reducerea suprafeţei pădurilor de luncă; schim-

barea condiţiilor de creştere în luncile inundabile; regenerarea naturală
slabă; distrugerea seminţişului natural de către animale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă dioică, heliofilă, preferă soluri uşoare. Se înmulţeşte prin
seminţe şi vegetativ. Este folosită în
selecţia viţei-de-vie. (2, 3)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei
ştiinţifice „Pădurea Domnească”, în
rezervaţiile naturale silvice „Dancu”,
„Nemţeni” şi pe un sector al Rezervaţiei peisagistice „Teţcani”.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the floodplains of
the Prut river (from Edinet to Lapusna) and the Nistru river (from Dubasari
to Stefan-Voda). (1) The species area includes the southern part of the East European Plain, the northern part of the
Mediterranean region and Asia Minor.
HABITAT. Floodplain forests and poplar
groves with willow; on alluvial soils.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated plants can
be met; rarely the species grows in groups.
The number of the species is decreasing.
LIMITATION FACTORS. Decreasing area of
floodplain forests; change of the growth

conditions in floodplains; poor natural regeneration; destruction of natural
seedlings by animals.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dioecious plant, heliophilous,
it prefers light soils. Propagates by seeds
and vegetatively. Used in the selection of
grapes. (2, 3)
CULTIVATION. It grows ex-situ in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Padurea Domneasca”, in

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de ocrotire a speciei; protejarea în timpul lucrărilor de gospodărire şi al amenajărilor silvice; evidenţierea unor locuri noi de creştere a speciei şi asigurarea ocrotirii ei.
Surse de informaţie
1. Nicolaeva, Cantemir, 2001; 2. Negru
et al., 2002; 3. Alexandrov, 2011.

V. Cantemir, E. Alexandrov

the natural forest reservations „Dancu”,
„Nemteni” and in one site of the Landscape Reservation „Tetcani”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime of the species; protection during the
forest management works; identification
of the new growing places of the species
and their protection.
Information sources
1. Nicolaeva, Cantemir, 2001; 2. Negru
et al., 2002; 3. Alexandrov, 2011.

V. Cantemir, E. Alexandrov

MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

Familia Alliaceae
Allium guttatum Stev. – Ceapă-gutulată
Allium inaequale Janka – Ceapă-inegală
Allium montanum F.W. Schmidt – Ceapă-montană
Allium podolicum (Aschers. et Graebn.) Błocki ex Racib.–
Ceapă-podoliană
Nectaroscordum bulgaricum Janka – Ceapă-bulgărească

Familia Amaryllidaceae
Galanthus nivalis L. – Ghiocel-nival
Galanthus plicatus Bieb. – Ghiocel-cutat (ghiocel-plicat)
Leucojum aestivum L. – Omătuţă-estivală (ghiocel-bogat)
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. – Ghiocel-de-toamnă

Familia Asparagaceae
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Lăcrămiţă-bifolie

Familia Cyperaceae
Carex paniculata L. – Rogoz-paniculat
Carex rhizina Blytt et Lindb. – Rogoz-rizineu
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – Rogoz-secalin
Cyperus glaber L. – Ciufă-glabră
Cyperus glomeratus L. – Ciufă-glomerată
Eriophorum latifolium Hoppe – Bumbăcăriță
Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper – Cârligel
Scirpus supinus L. – Ţipirig-pitulat
Scirpus triqueter L. – Ţipirig-trigonal

Familia Hyacinthaceae
Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow – Belevalie-sarmaţiană
Ornithogalum amphibolum Zahar. – Celnuşă-dubioasă (luşcăambiguă)
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. – Luşcă-Bouché
Ornithogalum flavescens Lam. – Celnuşă-gălbuie
Ornithogalum oreoides Zahar. – Celnuşă-montană (luşcă-demunte)

Familia Hydrocharitaceae
Stratiotes aloides L. – Foarfeca-bălţii

Familia Iridaceae
Gladiolus imbricatus L. – Săbiuță
Iris pontica Zapal. – Stânjenel-pontic

Familia Juncaceae
Juncus negrui Ghendov – Pipirig-Negru
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Păuniță-multifloră
Luzula pallescens Swartz – Păuniţă-palescentă

Familia Liliaceae
Fritillaria montana Hoppe – Bibilică-montană
Gagea ucrainica Klok. – Scânteiuţă-ucraineană

Familia Melanthiaceae
Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. – Bulbocodiu-diversicolor
Colchicum arenarium Waldst. et Kit. – Brânduşă-arenicolă
Colchicum triphyllum G. Kunze – Brânduşă-trifilă

Familia Orchidaceae
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Căpşunică
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – Buruiană-de-junghiuri
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Căpșunică-roşie
Cypripedium calceolus L. – Papucul-doamnei
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summ. – Poroinic-de-mai
Epipactis palustris (L.) Crantz – Mlăștiniță
Epipactis purpurata Smith – Mlăștiniță-purpurie
Orchis morio L. – Untul-vacii
Orchis palustris Jacq. – Poroinic-palustru
Orchis purpurea Huds. – Poroinic-purpuriu

Familia Poaceae
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – Sadină
Koeleria moldavica M. Alexeenko – Kelerie-moldoveană
Poa versicolor Bess. – Firuţă-diversicoloră
Sesleria heufleriana Schur – Seslerie-Heufler
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. – Negară-dasifilă
Stipa tirsa Stev. – Negară-piramidală
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Allium guttatum Stev.
CEAPĂ-GUTULATĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost întâlnită în apropierea
s. Ciumai (Taraclia), or. Vulcăneşti,
com. Congaz (UTAG), com. Ghidighici, mun. Chişinău, com. Slobozia Mare (Cahul). Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele Republicii Moldova este răspândită în ţările de est ale regiunii mediteraneene şi în Asia Mică. (1, 2)
HABITATUL. Versanţii însoriţi; pajiştile stepice, erodate şi abrupte; sub
stratul loessoid.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare izolate sau în pâlcuri. Cea
mai mare populaţie ocupă o suprafaţă de cca 1 ha, cu abundenţa 1-2(3).

Populaţie stabilă, reprezentată de indivizi de vârste diferite, densitatea
vegetalelor ajungând până la 60 de
plante mature la 1m2. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; distrugerea
locurilor de creştere prin extragerea
de nisip; păşunatul intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în
august–septembrie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă
decorativă, medicinală. (4)
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în aria

cu management multifuncţional –
sector reprezentativ cu vegetaţie de
stepă în sudul Bugeacului (s. Ciumai).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
conservarea speciei ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been met on the outskirts of
the village of Ciumai (Taraclia), the town
of Vulcanesti, the commune of Congaz
(ATU Gagauzia), the commune of Ghidighici, the municipality of Chisinau,
the commune of Slobozia Mare (Cahul).
The species is located at the northern limit of its spreading area. Outside the country it is spread in the eastern countries
of the Mediterranean region and in Asia
Minor. (1, 2)
HABITAT. Sunny slopes; steppe, eroded
and steep pastures; loessial substratum.

QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
or clusters. The largest population occupies the area of about 1 ha in groups
of 1-2(3). The population is stable, it includes specimens of different ages, the
density of plants amounts to 60 adult
specimens per m2. (3)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area limit;
destruction of the species growing sites as
a result of sand extraction; excessive gra
zing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous plant.
Blooms in July–August and fructifies in
August–September. Propagates by seeds.
A xerophylous species. The plant is decorative and medicinal. (4)

CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of medicinal plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the area of multifunctional management
– the representative site with steppe vegetation in the south of Bugeac steppe (the
village of Ciumai).
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
list of species protected by law; the species ex-situ conservation.
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Surse de informaţie
1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources

1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Allium inaequale Janka
CEAPĂ-INEGALĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vulnerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea
or. Camenca, Grigoriopol, com.
Goian, Taşlâc (UATSN), com. Bugeac, Dezghingea (UTAG), com.
Topala (Cimişlia), com. Slobozia
Mare (Cahul). Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în România,
Ucraina, Caucazul de Nord, Asia
Mijlocie. (1, 2)
HABITATUL. Colinele stepice, stâncoase, dar și sectoarele de stepă cu
soluri loessoide.
ASPECTUL CANTITATIV. În stepe primare din sudul ţării creşte solitar sau
câte 2-3 exemplare. Formează gru-

puri dispersate de 1–2 m2, cu abundenţa de 1-2(3). Populaţii stabile.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile
izolate; distrugerea locurilor de creştere în urma activităţilor de recreaţie şi împădurire cu specii alohtone.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în august–septembrie; fructifică în septembrie–octombrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (3) Protejată teritorial în
cadrul Rezervaţiei ştiinţifice de stat

„Iagorlâc”, în ariile cu vegetaţie de
stepă din nordul Bugeacului – „Bugeac”, „Dezghingea”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Instituirea
regimului de protecție în locurile de
concentrare a speciei; conservarea
speciei ex-situ.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met near the towns of
Camenca and Grigoriopol, in the communes of Goian and Taslac (Transnistrian region), the communes of Bugeac and
Dezghingea (ATU Gagauzia), the commune of Topala (Cimislia), and the commune of Slobozia Mare (Cahul). The species is located at the western limit of its
spreading area. Outside the country it is
spread in Romania, Ukraine, the Northern Caucasus and Middle Asia. (1, 2)
HABITAT. Rocky steppe, hills, as well as
steppe sectors with loessial soils.
QUANTITATIVE ASPECT. In primary step
pes of the south of the country the spe-

cies grows solitarily or in groups of 2-3
specimens. It forms clusters of 1–2 m2.
The number is of 1-2(3). The populations
are stable.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the population range; isolated populations; destruction of the species growing sites as a result of recreational activities and afforestation with alloch
tonous species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in August–September and fructifies in September–October. Propagates
by seeds. A xerophylous species. The
plant is medicinal.

CULTIVATION. The species grows in exsitu conditions in the collection of medicinal plants of the Botanic Garden of
the Academy of Sciences of Moldova. (4)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (3) Territorially protected in the State Scientific Reservation
„Iagorlac”, in the areas with steppe vegetation in the north of Bugeac – „Bugeac”,
„Dezghingea”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime for the places of the species concentration; the species ex-situ conservation.

Surse de informaţie
1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources

1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov et al.,
2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocarlan

Allium montanum F.W. Schmidt (=A. senescens L. p. p., A. senescens L.
CEAPĂ-MONTANĂ
Clasa

subsp. montanum (F.W. Schmidt) Holub)

Liliopsida

S

ă
g r
ea

r e

a
M

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este întâlnită în apropierea com.
Naslavcea (Ocniţa). Specia se află la
limita de sud a arealului. Peste hotarele Republicii Moldova este răspândită în ţările scandinave, Europa
Atlantică şi Centrală, Ucraina. (1, 2)
HABITATUL. Locurile stâncoase, pe
calcare; poienile şi subarboretele din
plantaţiile de pin şi salcâm.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri a câte 5-7 tufe, izolat în vârful
pantei înierbate, formând pâlcuri de
1–2 m2, cu abundenţa de 1(2). (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţia
izolată şi relativ săracă, cu suprafa-

ţa limitată; distrugerea locurilor de
creştere în urma activităţilor de recreaţie şi împădurire cu specii alohtone.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în
august–septembrie. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Monumentului naturii geologic şi paleontologic „Falia tectonică

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova
it can be met on the outskirts of the commune of Naslavcea (Ocnita). The species is
located at the southern limit of its spreading area. Outside the country it is spread
in Scandinavian countries, Atlantic and
Central Europe, Ukraine. (1, 2)
HABITAT. Rocky places, on limestone;
clearings and undergrowth of pine and
black locust groves.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in groups
of 5-7 shrubs, isolated on the top of the
slope covered with grass, forming clusters with the area of 1–2 m2, in groups
of 1(2). (3)

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of its habitat; isolated and relatively limited population on a limited
area; destruction of the growing sites as
a result of recreational activities and afforestation with allochtonous species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in July–August and fructifies in
August–September. The species propagates by seeds and vegetatively. A meso
xerophylous species. The plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of medicinal plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova. (4)
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de lângă com. Naslavcea” (trupul de
pădure „Stânca”).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
monitorizarea stării populaţiei existente şi evidenţierea locurilor noi
de creştere; multiplicarea speciei în
condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

PROTECTION STATUS. The species is
protected by law. Territorially protected in the Nature Geological and Paleontological Monument „Falia tectonica
near the commune of Naslavcea” (forest
stand „Stanca”).
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
monitoring of the status of existent populations and identification of new growing sites of the species; propagation of the
species in ex-situ conditions and its repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Allium podolicum (Aschers. et Graebn.) Błocki ex Racib.
CEAPĂ-PODOLIANĂ
Clasa

Liliopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ghendov

PLANTE

Magnoliophyta

Familia Alliaceae

120

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Văratic, Horodişte (Râşcani). Peste
hotarele ţării este răspândită în România, estul Ungariei, vestul Ucrainei. Endemit pontic. (1, 2)
HABITATUL. Pantele aride calcaroase,
cu vegetaţie petrofilă.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri a câte 3-10 exemplare, rareori formează pâlcuri cu abundenţa 1-2. Populaţia este stabilă, reprezentată de indivizi de vârste diferite; densitatea plantelor ajungând
până la 10 la 1m2. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Habitatele specifice reduse; distrugerea locuri-

lor de creştere în urma activităţilor
de recreaţie şi împădurire cu specii
alohtone (Pinus sp., Robinia sp.);
păşunatul intensiv; populaţiile izolate, dispersate şi relativ sărace.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în iulie–august; fructifică în
august–septembrie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Monumentului naturii geologic şi paleontologic „Defileul Văratic”.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be met near the communes of
Varatic and Horodiste (Rascani). Outside the country it is spread in Romania, in the east of Hungary, in the west of
Ukraine. A Pontic endemyte. (1, 2)
HABITAT. Calcareous arid slopes with petrofilous vegetation.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in groups of 3-10 specimens, rarely it
forms clusters of 1-2. The population is
stable, represented by specimens of different ages; the density amounts up to 10
plants per m2. (3)

LIMITATION FACTORS. Reduced specific
habitats; destruction of the species growing sites as a result of recreational activities and afforestation with allochtonous
species (Pinus sp., Robinia sp.); excessive
grazing; isolated, discrete and relatively
limited populations.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in July–August and fructifies in
August–September. Propagates by seeds.
A xerophylous species. The plant is medicinal.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of medicinal plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova. (4)

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
luarea sub protecţia statului a sectoarelor unde planta se întâlneşte în
număr relativ mare (în apropierea
com. Văratic şi Horodişte); monitorizarea stării populaţiilor existente şi
evidenţierea locurilor noi de creştere; multiplicarea speciei în condiţii
ex-situ.
Surse de informaţie
1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov et
al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Nature Geological and Paleontological Monument „The Varatic Gorge”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; state
protection of the places where the number plant is relatively large (near the communes of Varatic and Horodiste); monitoring of the status of existent populations and identification of new growing
places of the species; the species propagation in ex-situ conditions.
Information sources

1. Омельчук-Мякушко, 1979(1); 2. Stearn,
1980(1); 3. Ghendov, 2012; 4. Ghendov
et al., 2013(1).

V. Ghendov, N. Ciocarlan

Nectaroscordum bulgaricum Janka (=N. dioscoridis (Sibth. et
CEAPĂ-BULGĂREASCĂ
Clasa

Smith) Zahar., Allium dioscoridis
Sibth. et Smith)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în rn. Teleneşti, Străşeni,
Cimişlia, Leova, Hânceşti și Cantemir. Specia se află la limita de nord a
arealului ponto-balcanic. Peste hotarele ţării este răspândită în Peninsula
Balcanică, Cipru, România, Crimeea, Caucazul de Vest, Asia Mică. (1,
2) Specie relictă cu areal disjunctiv.
HABITATUL. Fitocenozele pădurilor
revene şi aride de gorun cu tei, frasin, carpen, scumpie şi cele ale stejăretelor cu stejar-pufos.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte sporadic, în grupuri mici izolate,
disperse sau în pâlcuri de 0,5–1,5 ha.

Populaţiile sunt stabile, reprezentate
de indivizi de vârstă diferită.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; defrişarea
pădurilor; consumul de inflorescenţe tinere şi bulbi de către mistreţii
sălbatici.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Specie mezofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în colecţia de
plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM şi în cadrul Expoziţiei
„Flora Moldovei”.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Codru”, în rezervaţiile peisagistice „Hânceşti”, „Căpriana–
Scoreni”, „Cărbuna” şi în Rezervaţia
naturală de plante medicinale „Logăneşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; monitorizarea stării populaţiilor în cadrul ariilor protejate de stat.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the districts of Telenesti, Straseni, Cimislia, Leova, Hancesti and Cantemir. The species is located
at the northern limit of the Ponto-Balkan
spreading area. Outside the country it is
spread in the Balkan Peninsula, Cyprus,
Romania, Crimea, the Western Caucasus and Asia Minor. (1, 2) A relict species
with a variable spreading area.
HABITAT. Phytocoenosis of humid and arid
forests of sessile oak with linden, ash, hornbeam and forests with Hungarian oak.
radically,
QUANTITATIVE ASPECT. Met spo
in small isolated, dispersed groups, or in
clusters with an area of 0,5–1,5 ha. Pop-

ulations are stable, represented by specimens of different ages.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; deforestation; consumption of young inflorescences and bulbs by wild boars.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May–June and fructifies in
June–July. Propagates by seeds and vegetatively. A mesophilous species. The plant
is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Grows in the collection of
medicinal plants of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova
and in the Exhibition „Flora of Moldova”.

PROTECTION STATUS. The species is prote
cted by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (ed. II). (3)
Territorially protected in the Scientific Reservation „Codru”, the landscape
reservations „Hancesti”, „Capriana–
Scoreni”, „Carbuna” and the Natural
Reservation of Medicinal Plants „Loganesti”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime; monitoring of the condition of the
populations in the areas protected by the
state.
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Surse de informaţie
1. Омельчук-Мякушко, 1979(2); 2. Stearn,
1980(2); 3. Negru, 2001(4).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources

1. Омельчук-Мякушко, 1979(2); 2. Stearn,
1980(2); 3. Negru, 2001(4).

V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Galanthus nivalis L.
GHIOCEL-NIVAL
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Ocniţa, Edineţ, Donduşeni, Soroca, Floreşti,
Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Nisporeni și în UATSN. Specia se află la
limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunea
mediteraneeană, Europa Centrală,
Ucraina, Precaucazia. (1)
HABITATUL. Pădurile revene de gorun, mai ales cele cu tei şi frasin, mai
rar – de stejar, şi tufărişurile.
ASPECTUL CANTITATIV. În locurile
cu condiţii optime sunt cca 20 de
exemplare la 1 m2. Primăvara pe alocuri formează un covor întins. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă bulbiferă timpurie.
Înfloreşte la sfârşitul lui martie, iar
în iernile blânde – în ianuarie–februarie. Se înmulţeşte prin seminţe şi bulbili. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Se cultivă ca plantă decorativă. Creşte în colecţiile de plante medicinale şi decorative ale Grădinii Botanice a AŞM. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a Directivei Habitate; CITES; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
(2) Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „Saharna”, „Calara-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts
of Ocnita, Edinet, Donduseni, Soroca,
Floresti, Soldanesti, Rezina, Orhei, Nisporeni and in the Transnistrian region.
The species is located at the southern limit of its spreading area. Outside the country it is spread in the Mediterranean region, Central Europe, Ukraine, the Precaucasus. (1)
HABITAT. Humid forests of sessile oak,
particularly with lime-tree and ash, rarely oak forests with shrubs.
QUANTITATIVE ASPECT. In the areas with
optimal conditions, there are about 20
specimens per m2. In spring, in some
places it forms an expanding cover. (4)

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An early bulbous plant. Blooms
at the end of March and during mild
winters – in January–February. Propagates by seeds and bulbs. The plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Cultivated as a decorative
plant. Grows in the collections of medicinal and decorative plants of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of
Moldova. (3)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of the Habitats Directive; CITES; The
Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II). (2) Territorially protected in the

şovca”, „Feteşti”, „La Castel”, „Holoşniţa”, „Cosăuţi”, „Climăuţii de
Jos”, „Bugornea”, „Glubokaia Dolina”, „Poiana Curătura”, „Trebujeni”,
„Rudi–Arioneşti”, în rezervaţiile naturale silvice „Colohur”, „Vâşcăuţi”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de ocrotire în locurile de
creştere, luate sub protecţia statului;
majorarea numărului acestor locuri;
controlul asupra stării populaţiilor.
Surse de informaţie
1. Артюшенко, 1979(2); 2. Nicolaeva,
2001(6); 3. Ciocârlan et al., 2011; 4. Ghendov et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

landscape reservations „Saharna”, „Calarasovca”, „Fetesti”, „La Castel”, „Holosnita”, „Cosauti”, „Climautii de Jos”,
„Bugornea”, „Glubokaia Dolina”, „Poiana Curatura”, „Trebujeni”, „Rudi–Arionesti”, in the natural forest reservations
„Colohur”, „Vascauti”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime of the growing sites protected by the
state; increase of the number of such places; control over the population’s state.
Information sources

1. Артюшенко, 1979(2); 2. Nicolaeva,
2001(6); 3. Ciocarlan et al., 2011; 4. Ghendov et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocarlan

Galanthus plicatus Bieb.
GHIOCEL-CUTAT (GHIOCEL-PLICAT)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte doar în unicul loc din preajma com. Capaclia (Cantemir). Specia este răspândită la limita de nord
a arealului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în Crimeea, România (Dobrogea). Endemit pontic. (1)
HABITATUL. Pădurile de gorun cu tei
şi frasin, cu gradul de încheiere a coronamentului de 0,7. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Populaţia ocupă o suprafaţă de cca 2,5 ha. Numărul exemplarelor florifere pe 1 m2
constituie de la 1 până la 25. Populaţia este stabilă şi reprezentată de indivizi de vârstă diferită. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; unica populaţie existentă; culesul plantelor
înflorite; scoaterea bulbilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă. Dacă au loc dezgheţuri de
lungă durată, înfloreşte în ianuarie–
februarie. Se înmulţeşte prin seminţe şi bulbili. Specie mezofilă. Plantă
decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Se cultivă pe larg ca
plantă decorativă. Creşte în colecţiile de plante medicinale şi decorative ale Grădinii Botanice a AŞM. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)

Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului de ocrotire în locul de
creştere a speciei pe teritoriul rezervaţiei peisagistice; evidenţierea locurilor noi de creştere şi luarea lor sub
protecţia statului.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows only in areas of the commune
of Capaclia (Cantemir). The species is located at the northern limit of its spreading area. Outside the country it is spread
in Crimea and Romania (Dobrogea). A
Pontic endemyte. (1)
HABITAT. Sessile oak forests with lime-tree
and ash, with the canopy closure degree
of 0,7. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The population
occupies an area of about 2,5 ha. The
number of floriferous specimens per 1 m2
amounts from 1 to 25. The population is

stable and is represented by specimens of
different ages. (4)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; single
existent population; collecting of blooming plants; bulbs extraction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous and ephemeral plant. Blooms in January–February
in case of long thaws. Propagates by seeds
and bulbs. A mesophilous species. The
plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Broadly cultivated as deco
rative plant. Grows in the collections
of medicinal and decorative plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova. (3)

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the Landscape Reservation „Codrii Tigheci”.
PROTECTION MEASURES. Observation of
the protection regime for the species
growing sites in the landscape reservations; identification and protection by
state of new growing sites of the species.
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Magnoliophyta

Familia Amaryllidaceae

Surse de informaţie
1. Артюшенко, 1979(2); 2. Nicolaeva,
2001(7); 3. Ciocârlan et al., 2011; 4. Ghendov et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

Information sources
1. Артюшенко, 1979(2); 2. Nicolaeva,
2001(7); 3. Ciocarlan et al., 2011; 4. Ghendov et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocarlan
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Leucojum aestivum L.
OMĂTUŢĂ-ESTIVALĂ (GHIOCEL-BOGAT)
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în lunca râului Prut în preajma com. Cioara
(Hânceşti) şi s. Sărata-Răzeşi (Leova). Specia se află la limita de nordest a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunea mediteraneeană, Caucaz, Europa Atlantică,
Centrală şi de Sud-Est (Ucraina). (1)
HABITATUL. Pădurile de luncă inundabilă cu plop-alb; depresiunile cu
umiditate sporită.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri a câte 5-25 de exemplare, formând pâlcuri de 5–10 m în diametru, cu abundenţa 1-2(3).

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; desecarea
şi restrângerea sectoarelor de păduri
naturale de luncă; păşunatul intensiv; ruderalizarea habitatului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în
iunie–iulie. Se înmulţeşte prin seminţe şi prin bulbili. Specie higromezofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în colecţiile de
plante medicinale şi decorative ale
Grădinii Botanice a AŞM. În con
diții ex-situ se dezvoltă bine, înfloreşte şi fructifică. (2, 3, 4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova
it can be met only in the valley of the Prut
river on the outskirts of the commune of
Cioara (Hancesti) and of the village of
Sarata-Razesi (Leova). The species is located at the north-eastern limit of its spreading area. Outside the country it is spread
in the Mediterranean region, the Caucasus, the Atlantic and Central Europe,
South-Eastern Europe (Ukraine). (1)
HABITAT. Floodplain forests with silver
poplar; lowlands with high humidity.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in groups
of 5-25 specimens, forming small dis-

crete groups of a diameter of 5–10 m,
with the number of 1-2(3).
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; dehydration and decreasing of natural floodplain forest sites; excessive grazing; rude
ralisation of habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous plant.
Blooms in April–May and fructifies
in June–July. Propagates by seeds and
bulbs. A hygromesophilous species. The
plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Grows in the collection
of medicinal and decorative plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova. The species devel-

Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial pe o parcelă din
Rezervaţia naturală silvică „Dancu”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea populaţiilor existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Артюшенко, 1979(1); 2. Nicolaeva,
2001(9); 3. Sîrbu et al., 2011; 4. Ghendov
et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocârlan

ops well in ex-situ conditions, it blooms
and fructifies. (2, 3, 4)
PROTECTION STATUS. Protected by law,
included in The Red Book of the Republic
of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the plot in the Forest Natural
Reservation „Dancu”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the existent populations; the species
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Артюшенко, 1979(1); 2. Nicolaeva,
2001(9); 3. Sirbu et al., 2011; 4. Ghendov
et al., 2013(2).

V. Ghendov, N. Ciocarlan

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (=Amaryllis colchiciflora
GHIOCEL-DE-TOAMNĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în preajma com. Merenii
Noi (Anenii Noi), Copanca (Căuşeni), s. Ciumai (Taraclia), com. Văleni (Cahul). Specia se află la limita
de nord a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa de Sud
şi Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Poienile stejăretelor cu
stejar-pufos şi colinele stepizate.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri a câte 3-7 exemplare,
formând pâlcuri mici. Efectivul populaţiilor se află în pericol din cauza
împăduririi sectoarelor de stepă. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; desţeleni-

rea sectoarelor de stepă primară; păşunatul intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită, efemeroidă. Fructele şi frunzele se dezvoltă primăvara; fructele se coc în aprilie. Se înmulţeşte prin seminţe. (3)
Specie xeromezofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Înfloreşte şi fructifică în
colecţia de plante medicinale a Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa II a
CITES; Cartea Roşie a Republicii
Moldova (ed. a II-a). (3) Protejată teritorial în cadrul ariei cu management multifuncţional – Sector cu
vegetaţie de stepă „Andriaşevca No-

uă” –, însă din cauza transformării
habitatului, efectivul speciei este în
descreştere.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul
asupra respectării regimului de ocrotire a speciei; multiplicarea speciei în
condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the outskirts of the commune Merenii Noi (Anenii Noi), the
commune of Copanca (Causeni), the village of Ciumai (Taraclia), the commune
of Valeni (Cahul). The species is located
at the northern limit of its habitat. Outside the country it is spread in Southern
Europe and the Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Clearings of cvercinee forests
with Hungarian oak and steppe hills.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or in groups of 3-7 specimens, forming clusters. The number of populations

is in danger because of the afforestation
of steppe sites. (4)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; development of new sites of primary steppe;
excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and ephemeral
plant, geophyte. Fruits and leaves develop in spring, fruits ripen in April. Propagates by seeds. (3) Is a xeromesophylous
species. The plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. Blooms and fructifies in the
collection of medicinal plants of the Botanic Garden of the Academy of Sciences
of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex II
of CITES; The Red Book of the Republic of
Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the area of multifunctional management – the Representative Sector of
Steppe Vegetation „Andriasevca Noua”
–, but the species number is decreasing
because of the habitat transformation.
PROTECTION MEASURES. Control over the
observation of the species protection regime; the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
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Surse de informaţie
1. Артюшенко, 1979(3); 2. Webb, 1980(2);
3. Şabanova, 2001(16); 4. Ghendov, 2011(3).

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

Information sources

1. Артюшенко, 1979(3); 2. Webb, 1980(2);
3. Sabanova, 2001(16); 4. Ghendov, 2011(3).

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova
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Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
LĂCRĂMIŢĂ-BIFOLIE
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în com. Lencăuţi (s. Verejeni), com. Calaraşovca şi Bârnova (Ocniţa), între com. Rudi şi
Tătărăuca Veche (Soroca), com.
Corneşti (Ungheni), com. Grădiniţa (s. Leuntea) (Căuşeni). (1,
2, 3) Specie eurosiberiană, colinarsubalpină. Se întâlneşte în Europa,
Siberia, Mongolia, China şi Japonia.
HABITATUL. Solurile revene de pădure; pădurile de gorun cu carpen; proeminenţele şisturilor negre cu fosforiţi. Specie caracteristică pentru pădurile din ordinul Fagetalia.

ASPECTUL CANTITATIV. În locurile cunoscute se întâlneşte pe suprafeţe de
15–100 m², cu abundenţa 1-2. (1, 2)
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de creştere; tăierea arboretului.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Geofită mezofilă. Înfloreşte
în mai, puţine plante fructifică. Se
înmulţeşte, de regulă, vegetativ, prin
divizarea rizomilor orizontali, mai
puţin prin seminţe. (2, 3)
CULTIVAREA. Plantele tinere înfloresc
în al III-lea sau al IV-lea an de vegetaţie.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
Protejată teritorial în cadrul rezer-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread in the commune of Lencauti (the village of Verejeni), in the
communes of Calarasovca and Barnova (Ocnita), bet
ween the communes
of Rudi and Tatarauca Veche (Soroca),
the communes of Cornesti (Ungheni)
and Gradinita (the village of Leuntea)
(Causeni). (1, 2, 3) A Euro-Siberian species, hilly-subalpine. Met in Europe, Siberia, Mongolia, China and Japan.
HABITAT. Moist forest soils; oak and hornbeam forests; on the protrusions of black
shale with phosphorites. The species is

typical for the forests of the order Fage
talia.
QUANTITATIVE ASPECT. In known places
it can be met on areas of 15–100 m², in
groups of 1-2. (1, 2)
LIMITATION FACTORS. Destruction of
growing places; tree cutting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesophilous geophyte. Blooms
in May, only a small number of plants
bears fruits. Propagates, usually vegetatively by the division of horizontal roots,
less by seeds. (2, 3)
CULTIVATION. Young plants bloom in the
third or fourth year of vegetation.

vaţiilor peisagistice „Calaraşovca”,
„Rudi–Arioneşti”, „Grădina Turcească”, în Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” şi în Monumentul geologic şi paleontologic „O porţiune a
malului abrupt al Nistrului” (s. Verejeni).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotire a pădurii de lângă com. Bârnova (Ocniţa); evitarea colectărilor
pentru ierbar.
Surse de informaţie
1. Пынзару, 1990; 2. Pînzaru, 2001; 3. Pînzaru et al., 2002; 4. Legislaţia ecologică..., 1999.

P. Pînzaru

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova. (4) Territorially protected in the landscape reservations „Calarasovca”, „Rudi–Arionesti”,
„Gradina Turceasca”, in the Scientific
Reservation „Plaiul Fagului” and in the
Geological and Paleontological Monument „Portion of steep bank of Nistru ri
ver” (the village of Verejeni).
PROTECTION MEASURES. Protection of the
forest near the commune of Barnova
(Ocnita); prohibition of the collecting of
plants for herbaria.
Information sources

1. Пынзару, 1990; 2. Pinzaru, 2001; 3. Pinzaru et al., 2002; 4. Legislatia ecologica..., 1999.

P. Pinzaru
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Carex paniculata L.
ROGOZ-PANICULAT
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Lozova şi
s. Stejăreni (Străşeni). (1, 2) Specie
europeană. Creşte în Europa şi Caucaz.
HABITATUL. Luncile inundabile. Specie caracteristică pentru vegetaţia
din alianţa Magnocaricion.
ASPECTUL CANTITATIV. Vegetează în
grupuri, pe suprafeţe de cca 100–
200 m², cu gradul de abundenţă 2. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimului hidrologic din zona de creştere a speciei; antropizarea terenurilor de luncă.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Hemicriptofit cespitos; spe-

cie mezohigrofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacţie neutro-bazică.
Înfloreşte în mai. Se înmulţeşte vegetativ, prin divizarea tufelor şi prin
seminţe. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege (4). Protejată teritorial în
Rezervaţia ştiinţifică „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie – se propune
înlăturarea periodică a plantelor de
Phragmites australis, care invadează
populaţiile speciei date; evitarea colectărilor pentru ierbar din habitat;
evidenţierea locurilor noi de creştere.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the commune of
Lozova and the village of Stejareni (Straseni). (1, 2) An European species. Met in
Europe and the Caucasus.
HABITAT. Floodplains. The species is characteristic for the vegetation of the alliance Magnocaricion.
QUANTITATIVE ASPECT. It vegetates in
groups on the areas of about 100–200 m²,
with the number 2. (1)
LIMITATION FACTORS. Modification of hydrological regime of the area of plant
growth; modification of floodplain lands
because of the human activities.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A cespitose hemicryptophyte; a
mesohydrophilous, mesothermal species,
which prefers soils with neutro-basic reaction. Blooms in May. Propagates vegetatively by the division of shrubs and by
seeds. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected
in the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime – it is suggested to
remove periodically the plants of Phragmites australis, which invade the populations of this species; prohibition of

the collecting of plants of the habitat for
herbaria; identification of new places of
growth.
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Familia Cyperaceae

1. Pînzaru, Sturza, 1993; 2. Pînzaru, 1998;
3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia ecologică..., 1999.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

Information sources

1. Pinzaru, Sturza, 1993; 2. Pinzaru, 1998;
3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia ecologica..., 1999.

P. Pinzaru, T. Sirbu
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Carex rhizina Blytt et Lindb.
ROGOZ-RIZINEU
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în com. Calaraşovca (Ocniţa), com. Beloci şi Molochişul Mare (UATSN). (1, 2) Specie eurasiatică. Se întâlneşte în Europa de Nord, Centrală (partea de
est) şi Orientală, Caucaz, Siberia de
Vest.
HABITATUL. Sub coronamentul pădurilor de gorun sau stejar-pedunculat; pe stâncării; pe soluri carbonate. Specie caracteristică pentru vegetaţia din alianţa Quercion pubescenti-sessiliflorae.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici.

FACTORII LIMITATIVI. Nu există informaţii.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Specie hemicriptofită, xeromezofilă, silvicolă, calcifilă. Înfloreşte în aprilie–mai. Se înmulţeşte
vegetativ, prin divizarea rizomului
şi prin seminţe. Preferă pădurile de
stâncării uscate. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. (4) Protejată teritorial în
cadrul Rezervaţiei peisagistice „Calaraşovca”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Se propune
luarea sub protecţie, cu statut de rezervaţii silvice, a pădurilor din preajma com. Beloci şi Molochişul Mare

(UATSN); evitarea colectărilor pentru ierbar din locurile de creştere.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in the commune
of Calarasovca (Ocnita), the communes
of Beloci and Molochisul Mare (Transnistrian region). (1, 2) An Eurasian species. Met in Northern, Central (eastern
part) and Eastern Europe, in the Caucasus and Western Siberia.
HABITAT. Under the canopy of sessile oak
or Hungarian oak; on rocks; on carbonate soils. The species is characteristic
for the vegetation of the alliance Quercion pubescenti-sessiliflorae.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A hemicryptophyte, xerome
sophilous, calciphylous and forest species. Blooms in April–May. Propagates
vegetatively by the division of roots and
by seeds. Prefers dry rocky forests. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (4) Territorially protected
in the Landscape Reservation „Calarasovca”.
PROTECTION MEASURES. It has been proposed to take the forests near the com-

munes of Beloci and Molochisul Mare
(Transnistrian region) under protection,
with the status of forest reservation; prohibition of plants collectind for herbaria.

Surse de informaţie
1. Pînzaru, 1998; 2. Егорова, 1999; 3. Pînzaru, Sîrbu, 2014; 4. Legislaţia ecologică...,
1999.

P. Pînzaru, T. Sîrbu

Information sources
1. Pinzaru, 1998; 2. Егорова, 1999; 3. Pinzaru, Sirbu, 2014; 4. Legislatia ecologica...,
1999.

P. Pinzaru, T. Sirbu

Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
ROGOZ-SECALIN
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește sporadic în lunca râului
Nârnova (1) și în Rezervația ştiinţifică „Plaiul Fagului”. Specie rară, este răspândită în pajiștile din zona
stepei până în etajul gorunului din
Eurasia.
HABITATUL. Pajiștile umede din luncile râurilor Prut şi Nârnova.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în grupuri mici. Efectivul în populații variază de la 5 până la 20 de tufe. În tufă au fost înregistraţi câte 15-25 de
fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a pajiștilor; desecarea luncilor; lucrările hidrotehnice de adân-

cire și îndreptare a albiilor râurilor;
schimbările climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai. Se înmulțește
prin semințe (care se maturizează în
iunie–iulie) și vegetativ. Specie mezohigrofită.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa I a
Convenției de la Berna. (2) Conservarea in-situ este asigurată în cadrul Rezervației științifice „Plaiul
Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Asigurarea
ocrotirii populațiilor de rogoz secalin pe suprafețele din afara ariilor
naturale protejate.

Surse de informație

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows sporadically in floodplains of the Narnova river (1) and in the
Scientific Reservation „Plaiul Fagului”.
A rare species, spread in pastures of the
steppe zone up to the layer of sessile oak
in Eurasia.
HABITAT. Moist pastures in floodplains of
rivers Prut and Narnova.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in small
groups. The population’s number varies
from 5 to 20 shrubs. In a shrub there have
been registered 15-25 specimens.
LIMITATION FACTORS. Poor management
of pastures; drainage of floodplains; im-

plementation of hydro-technical works
for deepening and straightening of the
river channels; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in May. Propagates vegetatively and by seeds, which get mature
in June–July. A mesohigrophyte species.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in the Annex I of
the Berne Convention. (2) The species
in-situ conservation is ensured in the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”.

PROTECTION MEASURES. Protection of the
populations of Carex secalina outside the
natural protected areas.
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1. Miron, 2008; 2. Postolache, Drucioc,
2008.

Gh. Postolache

Information sources
1. Miron, 2008; 2. Postolache, Drucioc,
2008.

Gh. Postolache
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Cyperus glaber L.
CIUFĂ-GLABRĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte pe malurile lacului Cuciurgan. Peste hotarele ţării este răspândită în Eurasia. (1, 2, 3)
HABITATUL. Malurile lacurilor, râurilor, bălţilor; solurile aluvionale sau
nisipoase, umede.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau lax-cespitos.
FACTORII LIMITATIVI. Modificarea regimului hidrologic al lacului Cuciurgan; păşunatul excesiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală. Înfloreşte în
iulie–august; fructifică în august–
septembrie. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezohigrofilă. (3)
STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the banks of the
Cuciurgan lake. Outside the country it is
spread in Eurasia. (1, 2, 3)
HABITAT. Banks of lakes, rivers, swamps;
on the alluvial or sandy, wet soil.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or loose tufted (lax-caespitose).
LIMITATION FACTORS. Modification of
hydrological regime of the Cuciurgan
lake; excessive grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual plant. Blooms in July–August and fructifies in August–Sep-
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CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat şi
respectarea regimului de protecţie în
locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocârlan, 2009.

Gh. Gînju

tember. Propagates by seeds. A mesohygrophilous species. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state and
observation of the protection regime for
the sites of the species growth.
Information sources
1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocarlan, 2009.

Gh. Ginju

Cyperus glomeratus L.
CIUFĂ-GLOMERATĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în lunca fl. Nistrul Inferior şi a r. Prut. Peste hotarele ţării
este răspândită în Eurasia. (1, 2, 3)
HABITATUL. Malurile bazinelor acvatice naturale din luncile Nistrului şi
ale Prutului.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau dens-cespitos.
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul intensiv; aridizarea climei şi fluctuaţia
nivelului apelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înfloreşte în
august–septembrie; fructifică în septembrie–octombrie. Se înmulţeşte
prin seminţe sau, mai ales, prin lăs-

tarii din rădăcină. Mezohigrofilă. (3)
Specie decorativă, furajeră.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Prutul
de Jos”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
respectarea regimului de protecţie în
locurile de creştere; conservarea sectoarelor unde planta se mai regăseşte.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it vegetates in the floodplain of
the inferior Nistru river and of the Prut
river. Outside the country it is spread in
Eurasia. (1, 2, 3)
HABITAT. The banks of natural water basins of the floodplains of the rivers Nistru and Prut.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or dense tufted (dense caespitose).
LIMITATION FACTORS. Excessive grazing;
climate aridization and fluctuations of
the water level.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in

August–September and fructifies in September–October. Propagates by seeds
and especially by suckers. A mesohygrophilous species. (3) The plant is decorative and fit for forage.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Prutul de Jos”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state; protection regime in the sites of growth;
state protection of the sites where the species can still be found.
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Surse de informaţie
1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocârlan, 2009.

Gh. Gînju

Information sources
1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocarlan, 2009.
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Eriophorum latifolium Hoppe
BUMBĂCĂRIȚĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în Rezervația
ştiinţifică „Codru” și în apropierea
s. Căpriana (Strășeni). Peste hotarele ţării crește în pajiștile înmlăștinite
din etajul pădurilor de gorun până
în etajul boreal din Eurasia și America de Nord.
HABITATUL. Pajiștile umede și înmlăș
tinite din luncile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în grupuri mari. În pajiștea din Rezervația
ştiinţifică „Codru” au fost înregistrați
400 de fitoindivizi, iar în cea din
lunca r. Botna (Valea Buda) – 30.
FACTORII LIMITATIVI. Invadarea populaţiilor de către răchitişuri, mai

frecvent în Rezervaţia ştiinţifică
„Codru”; realizarea lucrărilor hidrotehnice de adâncire şi îndreptare a
r. Botna.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă. Înflorește în
luna mai. Se înmulțește vegetativ și
prin semințe, care se maturizează în
iunie. Specie mezohigrofit-higrofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).
Conservarea in-situ este asigurată în
cadrul Rezervației ştiinţifice „Codru”, iar populaţia din valea r. Botna
(Valea Buda), din apropierea s. Că-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in the Scientific Reservation „Codru” and near the village of Capriana (Straseni). Outside the
country it grows in swampy pastures in
the layer of sessile oak up to the boreal
layer of Eurasia and North America.
HABITAT. Wet swampy pastures of the river floodplains.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in big
groups. In the pasture of the Scientific Reservation „Codru” about 400 specimens have been registered, whereas in

the pasture of the floodplain of the Botna
river (Valea Buda) – 30.
LIMITATION FACTORS. The population invasion by osier beds, more frequently in
the Scientific Reservation „Codru”; the
hydro-technical works for the deepening and straightening of the river – bed
of Botna.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant. Blooms in
May. Propagates vegetatively and by seeds,
which reach maturity in June. A mesohygrophyte-hygrophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book

priana, se află în afara oricărei arii
protejate.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Pentru prevenirea invadării populației din
Rezervația ştiinţifică „Codru” sunt
necesare măsuri de monitorizare permanentă, iar pentru cea din
apropierea s. Căpriana – elaborarea
măsurilor de protecție.
Surse de informație
1. Vitko, 2001(2); 2. Negru et al., 2002.

Gh. Postolache

of the Republic of Moldova (second edition). The species in-situ conservation
is ensured in the Scientific Reservation
„Codru”, whereas both populations in
the floodplain of the Botna river (Valea
Buda) and near the village of Capriana,
are located outside of any protected area.
PROTECTION MEASURES. In order to prevent the invasion of the population of the
Scientific Reservation „Codru”, measures of permanent monitoring are necessary, and for the population near the village of Capriana the development of protection measures.
Information sources

1. Vitko, 2001(2); 2. Negru et al., 2002.

Gh. Postolache

Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper
CÂRLIGEL
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în apropierea com. Slobozia Mare (Cahul). Peste hotarele
ţării se întâlneşte în regiunea mediteraneeană, Europa Centrală (România) şi de Est (partea de sud), Siberia de Vest, Asia Mijlocie. (1, 2, 3)
HABITATUL. Terenurile apătoase din
luncile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Au fost găsite
câteva exemplare solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Schimbarea regimului hidrologic al Prutului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare şi a realizării construcţiilor hidrotehnice.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, cespitoasă,
terofită. Înfloreşte în iulie–septembrie. Anemofilă. Fructifică în august–septembrie. Se înmulţeşte prin
seminţe. Specie higrofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Este ocrotită
în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Prutul de Jos”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
monitorizarea stării populaţiei existente şi evidenţierea locurilor noi
de creştere; multiplicarea speciei în
condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present on the outskirts of the commune Slobozia Mare (Cahul). Outside
the country it is spread in the Mediterranean region, Central Europe (Romania) and Eastern Europe (in the southern
part), West Siberia and Middle Asia. (1,
2, 3)
HABITAT. Wet soils of the river floodplains.
QUANTITATIVE ASPECT. Some solitary specimens have been registered.
LIMITATION FACTORS. Changes in hydrological regime of the Prut river as a result

of ameliorative works and the establishment of hydro-technical constructions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual plant, tufted
(caespitose), therophyte. Blooms in July–
September and fructifies in August–September. An anemophilous plant. Propagates by seeds. A hygrophilous species.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. Protected in the
Scientific Reservation „Prutul de Jos”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
monitoring of the status of the existent
population and identification of new
sites of growth; propagation of the spe-

cies in ex-situ conditions and its repatriation to the natural habitats.
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1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocârlan, 2009.
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Information sources
1. DeFilipps, 1980(1); 2. Егорова, 1976;
3. Ciocarlan, 2009.
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Scirpus supinus L.
ŢIPIRIG-PITULAT
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea
or. Slobozia. Peste hotarele ţării se
întâlneşte în Eurasia. (1, 2)
HABITATUL. Malurile râurilor şi lacurilor; depresiunile umede.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează pâlcuri mici.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea habitatelor prin păşunatul abuziv şi
asanarea mlaştinilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă anuală, terofită. Înfloreşte în iunie–iulie. Anemofilă.
Fructifică în iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe.
STATUS. Critically endangered species
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts of the town of Slobozia. Outside
the country it is present in Eurasia. (1, 2)
HABITAT. Banks of rivers and lakes; wet
lowlands.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms small clusters.
LIMITATION FACTORS. Destruction of habitats due to excessive grazing and drainage of swamps.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual plant, a therophyte.
Blooms in June–July and fructifies in
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CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Evidenţierea locurilor noi de creştere; regăsirea şi repopularea habitatelor corespunzătoare, eventual repopularea cu
seminţe provenite din teritoriile adiacente.
Surse de informaţie
1. DeFilipps, 1980(2); 2. Егорова, 1976.

Gh. Gînju

July–August. An anemophilous plant.
Propagates by seeds.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Identification of
new sites of the species growth; re-finding and repopulation of suitable habitats, possibly repopulation with seeds descended from adjacent sites.
Information sources
1. DeFilipps, 1980(2); 2. Егорова, 1976.

Gh. Ginju

Scirpus triqueter L.
ȚIPIRIG-TRIGONAL
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va este răspândită în preajma
or. Soroca, Camenca, s. Poiana (Șol
dănești), s. Domulgeni (Florești),
s. Holercani, Molovata (Criuleni),
or. Dubăsari, s. Gura Bâcului (Anenii Noi), s. Palanca (Ștefan-Vodă) și
în apropiere de malurile Prutului –
s. Călineşti (Făleşti). Crește sporadic
în locuri mlăștinoase, lângă malurile
bazinelor acvatice, care se află în zona de silvostepă până în etajul pădurilor de gorun din Eurasia.
HABITATUL. Locurile mlăștinoase și
băltoase de lângă malurile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mijlocii, uneori aglomerații.

Populația din Rezervația peisagistică
„Poiana-Curătura” ocupă suprafața
de 50 m2 cu un efectiv de peste 500
de fitoindivizi. Gradul de acoperire
a apei constituie 30%.
FACTORII LIMITATIVI. Retragerea apelor.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită.
Înflorește în iulie–august. Se înmul
țește vegetativ și prin semințe, care
se maturizează în septembrie. Specie
mezohigr.-higrofită.
CULTIVARE. Nu sunt informaţii.
STAREA DE PROTECȚIE. Conservarea
in-situ este asigurată în Rezervația
științifică „Pădurea Domnească” și
în Rezervația peisagistică „PoianaCurătura”. (1)

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea populațiilor din afara
ariilor naturale protejate și organizarea protecției lor.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread on the outskirts of
the towns Soroca and Camenca, the village of Poiana (Soldanesti), the village of
Domulgeni (Floresti), the village of Holercani, the village of Molovata (Criuleni), the town of Dubasari, the village
of Gura Bacului (Anenii Noi), the village
of Palanca (Stefan-Voda) and in the areas of the Prut river banks – the village of
Calinesti (Falesti). It grows sporadically
in swamp sites, adjacent to the banks of
water basins located in the forest-steppe
zone up to layer of sessile oak forests of
Eurasia.

HABITAT. Swamp and wet sites adjacent to
banks of rivers.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms middlesized groups, sometimes agglomerations.
The population in the Landscape Reservation „Poiana-Curatura” occupies an area of 50 m2 with a number of more than
500 specimens. Water covers about 30%.
LIMITATION FACTORS. The waters retreat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species. A geophyte
plant. Blooms in July–August. Propagates vegetatively and by seeds, which get
mature in September. A mesohygr.-hygrophyte species.
CULTIVATION. No information.

PROTECTION STATUS. In-situ conservation
is ensured in the Scientific Reservation
„Padurea Domneasca” and in the Landscape Reservation „Poiana-Curatura”. (1)
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification of populations outside the
natural areas and organized protection.

PLANTE

a

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Gh. Postolache

Magnoliophyta

Familia Cyperaceae

Surse de informație
1. Postolache et al., 2007.

Gh. Postolache

Information sources
1. Postolache et al., 2007.
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Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow
BELEVALIE-SARMAŢIANĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în rn. Făleşti, Sângerei, Teleneşti, Căuşeni, Cimişlia, Taraclia,
Anenii Noi, mun. Chişinău, UTAG,
UATSN. Peste hotarele ţării se întâlneşte în regiunile sudice din Câmpia Est-Europeană, în Crimeea, Precaucazia, România şi Bulgaria. (1, 2)
HABITATUL. Colinele stepizate; marginile de plantaţii forestiere de salcâm.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri, pe suprafeţe de 10–
200 m2. Numărul total de plante nu
este cunoscut. În locurile de creştere, la 1 m2 revin câte 1-2 exemplare. Cea mai mare populaţie a fost de-

pistată în apropierea s. Andriaşevca
Nouă, ce include câteva zeci de mii
de exemplare de vârste diferite. (4)
FACTORII LIMITATIVI. Activitatea antropică; desţelenirea, păşunatul şi
ruderalizarea sectoarelor de stepă;
activităţile de recreare.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă. Înfloreşte în aprilie–mai;
fructifică în iunie. Se înmulţeşte
prin seminţe. Specie mezoxerofilă.
Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Este prezentă în colecţia plantelor rare a Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)

Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor peisagistice „Teliţa”, „Cărbuna”, „Pădurea Hârbovăţ”, al Rezervaţiei de plante medicinale „Bugeac”, în ariile cu vegetaţie de stepă
„Andriaşevca Nouă”, „Vrăneşti”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Organizarea unei arii naturale protejate pe
panta dealului Măgura de lângă
com. Bocani (Făleşti). (3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the districts of Falesti, Sangerei, Telenesti,Causeni, Cimislia, Taraclia, Anenii Noi, the municipality
of Chisinau, in ATU Gagauzia and in the
Transnistrian region. Outside the country it can be met in the southern regions of
the East-European Plain, in Crimea, the
North Caucasus, Romania and Bulgaria. (1, 2)
HABITAT. Steppe hills; at the edge of black
locust forests.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in groups on the area of 10–200 m2.
The total number of plants is not established. In the species growing places, the
density is 1-2 specimens per 1 m2. The

largest population has been registered in
the surroundings of the village of Andriasevca Noua, which includes many thousands of specimens of different ages. (4)
LIMITATION FACTORS. Anthropic activity;
development of new lands; grazing and
ruderalisation of steppe sites; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous and ephemeral plant. Blooms in April–May and
fructifies in June. Propagates by seeds.
A mesoxerophylous species. The plant is
decorative and melliferous.
CULTIVATION. The species is presented
in the collection of rare plant species of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the landscape reservations „Telita”, „Carbuna”, „Padurea
Harbovat”, in the Reservation of Medicinal Plants „Bugeac”, in areas with steppe
vegetation „Andriasevca Noua”, „Vranesti”.
PROTECTION MEASURES. Establishment of
a protected natural area on the slope of
the Magura upland near the commune
of Bocani (Falesti). (3)

Surse de informaţie
1. Мордак, 1979; 2. Heywood, 1980;
3. Is
trati, Negru, 2001(1); 4. Рущук В.С.,
Рущук А.Д., 2009.

V. Ghendov, T. Izverscaia

Information sources

1. Мордак, 1979; 2. Heywood, 1980;
3. Istrati, Negru, 2001(1); 4. Рущук В.С.,
Рущук А.Д., 2009.

V. Ghendov, T. Izverscaia

Ornithogalum amphibolum Zahar.
CELNUŞĂ-DUBIOASĂ (LUŞCĂ-AMBIGUĂ)
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Cahul, Taraclia și UTAG. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele
ţării este răspândită în Ucraina, România. Endemit pontic. (1, 2)
HABITATUL. Colinele erodate abrupte, loessoide ale r. Prut; asociaţiile de
variante xerice ale stepei Bugeacului.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri dispersate cu abundenţa 1-2(3), pe suprafeţe de 10–
100 m2. Densitatea este de până la
20 de plante la 1 m2. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; habitatele
specifice reduse; distrugerea locuri-

lor de creştere; păşunatul intensiv;
culesul plantelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă. Înfloreşte în mai; fructifică
în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. În cultură înfloreşte în al 5-lea–al
6-lea an de viaţă, iar după 3-4 ani de
înflorire plantele pier. (3) Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei naturale silvice „Flămânda”,
pe arii cu management multifuncţional – sectoare reprezentative din
sudul Bugeacului (s. Ciumai).

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Intensificarea controlului asupra respectării
regimului de ocrotire şi a stării populaţiilor; luarea sub protecţia statului a sectoarelor de coline abrupte, loessoide de lângă com. Giurgiu
leşti, Slobozia Mare, Câşliţa-Prut şi
Văleni, precum şi a Sectorului „Valul lui Traian” la est de com. Vadul
lui Isac (Cahul).

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Cahul, Taraclia and ATU Gagauzia. The
species is located at the northern limit of
its spreading area. Outside the country it
is spread in Ukraine, Romania. A Pontic
endemyte. (1, 2)
HABITAT. Steep, eroded loess hills on the
Prut river; associations of xeric varieties
of the Bugeac steppe.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in dispersed groups in a number of
1-2(3), with the areas of 10–100 m2. The
density makes up to 20 plants per 1 m2. (3)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; reduced

specific habitats; destruction of the species growing sites; excessive grazing;
plant collection.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous, ephemeral plant. Blooms in May and fructifies in June. Propagates by seeds. Being
cultivated, it blooms on the 5-th or 6-th
year of vegetation, but after 3-4 years of
blooming the plants die. (3) The plant is
decorative and melliferous.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the Natural Forest Reservation „Flamanda”, the are-

as with multifunctional management –
representative sites in the south of Bugeac
steppe (the village of Ciumai).
PROTECTION MEASURES. Enforcement of
control over the protection regime observation and populations status; state control of sites with steep, loess hills on the
outskirts of the communes of Giurgiulesti, Slobozia Mare, Caslita-Prut and Valeni,
as well as the Sector „Valul lui Traian”, east
of the commune of Vadul lui Isac, the district of Cahul.
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Surse de informaţie
1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Vitko, 2001(5).

V. Ghendov

Information sources

1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Vitko, 2001(5).

V. Ghendov
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Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (=Myogalum
LUŞCĂ-BOUCHÉ
Clasa

boucheanum Kunth)
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în apropierea com.
Târnauca, Beloci (UATSN), com.
Giurgiuleşti, Câşliţa-Prut (Cahul),
com. Trebujeni, s. Brăneşti (Orhei),
s. Zolonceni (Criuleni), staţia Zloţi
(Cimişlia), com. Şerpeni (Anenii
Noi), com. Capaclia (Cantemir),
s. Ciumai (Taraclia), or. Vadul lui
Vodă, mun. Chişinău. Peste hotarele Republicii Moldova este răspândită în ţările Europei Atlantice şi Centrale, în Ucraina, Peninsula Balcanică, Asia Mică. (1, 2)
HABITATUL. Poienile cu vegetaţie de
stepă ale pădurilor subaride; tufărişurile; rareori luncile râurilor.

ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici, cu abundenţa 2-3; densitatea este de până la 10-20 de plante la 1m2. Populații stabile ce includ
indivizi de vârste diferite.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de creştere; păşunatul intensiv; activităţile recreative; colectarea
plantelor în buchete.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă, geofită. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în mai–iunie. Se
înmulţeşte prin seminţe. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor peisagistice „Tre-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of the
commune of Tarnauca and the commune
of Beloci (Transnistrian region), the
communes of Giurgiulesti, Caslita-Prut
(Cahul), the commune of Trebujeni, the
village of Branesti (Orhei), the village
of Zolonceni (Criuleni), the station of
Zloti (Cimislia), the commune of Serpeni (Anenii Noi), the commune of Capaclia (Cantemir), the village of Ciumai
(Taraclia), the town of Vadul lui Voda,
the municipality of Chisinau. Outside
the country it is spread in the countries of
Atlantic and Central Europe, Ukraine,
Balkan Peninsula and Asia Minor. (1, 2)

HABITAT. Clearings with steppe vegetation of subarid forests; shrubberies; rarely – river valleys.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms clusters
with groups of 2-3; the density is of 10-20
plants per 1 m2. Populations with specimens of different ages are stable.
LIMITATION FACTORS. Destruction of the
species growth sites; excessive grazing,
recreational activities; collecting plants
for bouquets.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous, ephemeral plant, geophyte. Blooms in April–
May and fructifies in May–June. Propagates by seeds. A mesophilous species.
The plant is decorative.

bujeni”, „Cărbuna”, în Rezervaţia
naturală silvică „Zolonceni”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor existente şi
evidenţierea locurilor noi de creştere; multiplicarea speciei în condiţii
ex-situ şi repatrierea ei în habitatele
naturale. (4)
Surse de informaţie
1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Pînzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the landscape reservations „Trebujeni”,
„Carbuna”, the Natural Forest Reservation „Zolonceni”. (3)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of existent populations and
identification of new growing sites of the
species; the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats. (4)
Information sources

1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Pinzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov

Ornithogalum flavescens Lam.
CELNUŞĂ-GĂLBUIE
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova vegetează în apropierea com. Lozova, Scoreni, Căpriana, Pănăşeşti,
s. Stejăreni (Străşeni), com. Arioneşti (Donduşeni). Specia se află la
limita de est a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa
Atlantică, Centrală şi de Est, în regiunea mediteraneeană. (1, 2)
HABITATUL. Pădurile revene de stejar
cu arţar şi carpen şi pădurile de luncă; solurile umede aluviale şi cenuşii
de pădure.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri izolate.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţii-

le izolate; defrişarea pădurilor; culesul plantelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în
iulie–august. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Codru”,
în rezervaţiile peisagistice „Căpriana–Scoreni”, „Rudi–Arioneşti”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor existente şi
evidenţierea locurilor noi de creştere; multiplicarea speciei în condiţii

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of the
communes of Lozova, Scoreni, Capriana, Panasesti, the village of Stejareni
(Straseni), the commune of Arionesti
(Donduseni). The species is located at the
eastern limit of its spreading area. Outside the country it is spread in Atlantic,
Central and Eastern Europe, in the Me
diterranean region. (1, 2)
HABITAT. Moist oak forests with maple
and hornbeam, floodplain forests; wet alluvial and forest grayish soils.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms separate
clusters or grows solitarily.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; isolated populations; deforestation; collecting
of plants.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous plant.
Blooms in June–July and fructifies in July–August. Propagates by seeds. A meso
philous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”, in
the landscape reservations „Capriana–
Scoreni”, „Rudi–Arionesti”. (3)
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ex-situ şi repatrierea ei în habitatele
naturale. (4)
Surse de informaţie
1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Pînzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov

PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of existent populations and
identification of new growth sites of the
species; the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats. (4)
Information sources

1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Pinzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov
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Ornithogalum oreoides Zahar.
CELNUŞĂ-MONTANĂ (LUŞCĂ-DE-MUNTE)
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Cimişlia, Cahul, Taraclia, Hânceşti, UTAG și
UATSN. Specia se află la limita de
nord a arealului. Peste hotarele ţării
este răspândită în Ucraina, România, Bulgaria. Endemit pontic. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele cu
vegetaţie de stepă din stejăretele cu
stejar-pufos; pajiştile xerice din stepa Bugeacului. Uneori se păstrează
în sectoarele împădurite cu salcâm şi
de-a lungul fâşiilor de protecţie.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri cu abundenţa 1(2),
pe suprafeţe de 10–50 m2.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; habitatele specifice reduse prin desţelenire şi
împădurire; distrugerea locurilor de
creştere; păşunatul intensiv; culesul
plantelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă. Înfloreşte în mai–iunie.
Specie xerofilă. (3) Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Creşte în Grădina Botanică a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). (3) Protejată teritorial în ariile cu management multifuncţional – sectoare cu
vegetaţie de stepă din nordul Bugea-

cului (com. Dezghingea), din sudul
Bugeacului (s. Ciumai) şi „Andriaşevca Nouă” – şi în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Sărata
Galbenă”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor cunoscute
şi evidenţierea noilor locuri de creştere; luarea sub protecţie a locurilor
noi de creştere; conservarea şi multiplicarea speciei în condiţii ex-situ.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the districts of Cimislia, Cahul, Taraclia, Hancesti, ATU Gagauzia and the Transnistrian region. The
species is located at the northern limit of
its spreading area. Outside the country
it can be met in Ukraine, Romania and
Bulgaria. A Pontic endemyte. (1, 2)
HABITAT. Clearings and edges with steppe
vegetation in cvercinee forests with Hungarian oak; xeric pastures of the Bugeac
steppe. Sometimes, in sectors afforested
with black locust and alongside the protective belts.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in clusters with the number of 1(2), on
areas of 10–50 m2.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
on the limit of the spreading area; specific habitats reduced by development of
new lands and afforestation; destruction
of the vegetation places; excessive grazing; collecting plants.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous, ephemeral plant. Blooms in May–June. A xerophylous species. (3) A decorative, melli
ferous plant.
CULTIVATION. Grows in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the areas of mul-

tifunctional management – sectors with
steppe vegetation in the north of Bugeac (the commune of Dezghingea), in the
south of Bugeac (the village of Ciumai)
and „Andriasevca Noua” – as well as in
the Natural Reservation for Medicinal
Plants „Sarata Galbena”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of the known populations and
identification of new growing sites of the
species; protection of new growth sites of
the species; the species conservation and
propagation in ex-situ conditions.

Surse de informaţie
1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Vitko, 2001(6).

V. Ghendov

Information sources

1. Агапова, 1979; 2. Zahariadi, 1980; 3. Vitko, 2001(6).

V. Ghendov

Stratiotes aloides L.
FOARFECA-BĂLȚII
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în lacul Cuciurgan în apropierea s. Nezavertailov
ca (Slobozia) și în lacul Beleu din
s. Slobozia Mare (Cahul). Peste hotarele ţării se întâlneşte sporadic în
zona stepei până în etajul pădurilor
de gorun din Eurasia.
HABITATUL. Apele stagnante sau lin
curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează aglomerații, 3 dintre care se întâlnesc
în lacul Cuciurgan.
FACTORII LIMITATIVI. Schimbările regimului hidrologic care au avut loc
în lacul Cuciurgan.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie perenă, hidroheliofită. Înflorește în iulie–august. Se
înmulțește vegetativ și prin semințe,
care se maturizează în septembrie.
Plantă higrofită.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. (3) Populația de foarfecabălții, înregistrată în lacul Beleu de
I. Kravciuk, V. Verina și I. Suhov
(1976), pe parcursul ultimilor 25 de
ani nu a fost confirmată, iar cea din
lacul Cuciurgan a existat până în anul
2000. (1, 2)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Evidenţierea populațiilor.

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova the species has been registered in the
Cuciurgan lake on the outskirts of the
village of Nezavertailovca (Slobozia) and
in the Beleu lake near the village of Slobozia Mare (Cahul). Outside the country it can be met sporadically in Eurasia
in the steppe zone up to the layer of sessile oak forests.
HABITAT. Stagnant or slowly flowing waters.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms agglomerations, three of which can be met in
the Cuciurgan lake.

LIMITATION FACTORS. Changes in the hydrological regime of the Cuciurgan lake.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species, hydro-heliophyte. Blooms in July–August. Propagates vegetatively and by seeds, which
get mature in September. A hygrophyte
plant.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. (3) Its population registered in the Beleu lake by I. Kravciuk,
V. Verina and I. Suhov (1976) was not
confirmed for the last 25 years, the population of the Cuciurgan lake existed
until 2000. (1, 2)

PROTECTION MEASURES. The identification of populations.
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1. Postolache et al., 2012; 2. Kравчук et al.,
1976; 3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources
1. Postolache et al., 2012; 2. Kравчук et al.,
1976; 3. Legislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache
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Gladiolus imbricatus L.
SĂBIUȚĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldo
va a fost înregistrată în apropierea
s. Cotiujeni și Slobodca-Șireuți (Briceni). Crește sporadic în pajiștile din
etajul pădurilor de gorun până în
etajul pădurilor de fag din Europa,
Caucaz și Siberia Apuseană.
HABITATUL. Luminişurile şi pajiştile
umede din păduri.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în grupuri mici formate din 5-8 fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Umbrirea de
către arboretul de plop.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflo
rește în iunie. Plantă entomofi-

lă. Capsulele se coc în iulie. Se
înmulțește vegetativ și prin semințe.
Specie mezohigrofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Se cultivă în grădinile
botanice.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Conservarea ex-situ a fost
inițiată în Grădina Botanică a AȘM.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Stabilirea
stării actuale a populației; monitorizarea speciei; precizarea locurilor de
vegetaţie şi organizarea activităţilor
de protecție.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts
of the villages of Cotiujeni and SlobodcaSireuti (Briceni). It grows sporadically in
pastures in the layer of sessile oak forests
up to the layer of beech forests of Europe,
the Caucasus and West Siberia.
HABITAT. Moist glades and pastures in forests.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups of 5-8 specimens.
LIMITATION FACTORS. Shading by poplar
tree stands.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species. A geophyte.
Blooms in June. An entomophile plant.
The capsules ripe in July. Propagates vegetatively and by seeds. A mesohygrophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. Grown in the botanical gardens.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Ex-situ conservation has
been initiated in the Botanic Garden of
the Academy of Sciences of Moldova.
PROTECTION MEASURES. Determination
of the population actual state; the species
monitoring; improvement of the species
sites of growth and organization of protection measures.

Surse de informație
1. Gheideman, Negru, 2001(2); 2. Редкие
виды флоры Молдавии, 1982.

Gh. Postolache

Information sources
1. Gheideman, Negru, 2001(2); 2. Редкие
виды флоры Молдавии, 1982.

Gh. Postolache

Iris pontica Zapal.
STÂNJENEL-PONTIC
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte lângă com. Bumbăta
(Ungheni) şi com. Delacău (Anenii Noi). În stânga Nistrului se întâlneşte în rn. Grigoriopol şi Râbniţa. Peste hotarele ţării este răspândită în sud-vestul Câmpiei Est-Europene, în Caucaz, Europa Centrală,
în regiunea de est a Mării Mediterane. (1, 2)
HABITATUL. Pantele abrupte de lângă
pădure cu expoziţie estică, la altitudinea de 300 m, pe sol erodat; asociaţiile cu plante dominate de bărboasă, colilie, cimbrişor. (4, 3)
ASPECTUL CANTITATIV. Vegetează în
grupuri mici, gradul de abundenţă 2.

Numărul total este de câteva zeci de
exemplare. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Păşunatul excesiv; colectarea florilor și scoaterea
din sol a plantelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Înfloreşte în mai–începutul
lui iunie; fructele se coc în iunie. Se
înmulţeşte prin seminţe şi pe cale
vegetativă prin rizomi. Specie xerofilă, heliofilă. (3) Plantă decorativă
și medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în Grădina Botanică a AŞM. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a locului de creş-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova is present in the areas of the
commune of Bumbata (Ungheni) and
the commune of Delacau (Anenii Noi).
On the left bank of the Nistru river it can
be met in the districts of Grigoriopol and
Rabnita. Outside the country it is spread
in the south-west of the East-European
Plain, in the Caucasus, Central Europe,
in the eastern region of the Mediterranean Sea. (1, 2)
HABITAT. Steep slopes with eastern exposure, at the height of 300 m and eroded
soils; plant associations with the predominance of Bothriochloa ischaemum, feather grass, thyme. (4, 3)

QUANTITATIVE ASPECT. Grows in small
groups of 2. The total number of specimens is of a few dozens. (3)
LIMITATION FACTORS. Excessive grazing;
flower collecting and plant extraction
from the soil.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Blooms in May–beginning of
June; fruits ripen in June. Propagates by
seeds and vegetatively by rhizomes. A xerophylous, heliophilous species. (3) The
plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. It grows in the Botanic Garden of the Academy of Sciences of Moldova. (3)

PLANTE

a

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © S. Banketov

Magnoliophyta

Familia Iridaceae

tere a plantei de lângă com. Bumbăta (Ungheni); evidenţierea locurilor noi de creştere a speciei; determinarea numărului de plante de lângă
com. Delacău (Anenii Noi); interzicerea culegerii florilor; multiplicarea
speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1979; 2. Webb, Chater, 1980;
3. Vitko, Negru, 2001; 4. Pînzaru et al., 2002.

V. Ghendov, M. Colţun

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
PROTECTION MEASURES. State protection
of the growth sites of the species on the
outskirts of the commune of Bumbata
(Ungheni); identification of new growth
sites of the species; identification of the
number of plants on the outskirts of the
commune of Delacau (Anenii Noi); prohibition of flower collection; the species
propagation in ex-situ conditions and its
repatriation to the natural habitats.
Information sources

1. Цвелев, 1979; 2. Webb, Chater, 1980;
3. Vitko, Negru, 2001; 4. Pinzaru et al., 2002.

V. Ghendov, M. Coltun
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Juncus negrui Ghendov
PIPIRIG-NEGRU
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea or. Edineţ.
Pentru prima dată a fost semnalată
în 1995. (1) Peste hotarele ţării nu a
fost identificată.
HABITATUL. Fitocenozele umede de
graminee, ierburi diferite; locurile
umede, puţin sărăturoase.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, cu numărul exemplarelor
florifere pe 1 m2 de 1-3. Populaţia
este stabilă şi reprezentată de indivizi de vârstă diferită. Unica populaţie ocupă o suprafaţă de cca 1 ha. (1)
Se observă tendința de micşorare a
abundenței din cauza scăderii nivelului apelor freatice.

FACTORII LIMITATIVI. Drenarea habitatelor; păşunatul intensiv și cositul
pajiștii; populaţia relativ săracă, cu
suprafaţa limitată.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte începând cu luna mai
până în iunie; fructificarea și maturizarea fructelor are loc în iunie–iulie.
Se înmulţeşte cu ajutorul seminţelor
şi pe cale vegetativă prin fragmentarea rizomului. Specie mezofilă. Preferă solurile slab sărăturoase.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a locului de creştere a plantei de lângă or. Edineţ; in-

cluderea în Lista speciilor protejate de stat; evidenţierea şi luarea sub
protecţie a locurilor noi de creştere;
monitorizarea stării populaţiei existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in areas of Edinet town.
The species registered for the first time in
1995. (1) Outside the country it has not
been registered.
HABITAT. Moist phytocoenosis with gra
mineae, various grasses; humid places
with low salinity.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups with 1-3 floriferous specimens per
1 m2. The population is stable and represented by specimens of different ages.
The single population occupies an area of
about 1 ha. (1) A tendency of number de-

crease because of the lowering of groundwater levels.
LIMITATION FACTORS. Habitats drainage;
excessive grazing and pasture mowing;
relatively limited population with a limited area.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms from May until June; the
fruits are bearing and ripen in June–July. Propagates by seeds and by rhizome
fragmentation. A mesophylous species. It
prefers low salinized soils.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Taking under the
state protection the sites of growth of
the species on the outskirts of the town
of Edinet; inclusion in the List of species
protected by the state; identification and
protection of new sites of growth of the
species; monitoring of the status of the
existent populations; the species propagation in ex-situ conditions.

Surse de informaţie
1. Ghendov, 2011(2).

V. Ghendov

Information sources

1. Ghendov, 2011(2).

V. Ghendov

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. (=Juncus multiflorus Ehrh.)
PĂUNIŢĂ-MULTIFLORĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în rn. Străşeni, Hânceşti, Ocniţa, Briceni și Ungheni.
Peste hotarele ţării este răspândită în regiunile boreale ale Eurasiei şi
Americii de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele naturale din pădurile revene natural fundamentale de stejar cu arţar şi frasin.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri izolate, formând pâlcuri de 1–
2 m2, cu abundenţa 1(2). Cele mai
numeroase populaţii existente se
menţin în apropierea com. Lozova,
Mereşeni, Rădenii Vechi, Căpriana şi s. Stejăreni, unde ocupă o suprafaţă totală de cca 10 ha. Efecti-

vul populațiilor este stabil și include
exemplare de vârstă diferită. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Habitatele specifice reduse ca rezultat al activității
de gospodărire a pădurilor; populaţiile izolate; păşunatul intensiv al
poienilor şi lizierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructele se maturizează în iunie–iulie.
Semințele se răspândesc cu ajutorul
furnicilor. Se înmulţeşte prin seminţe și pe cale vegetativă. Mezofilă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Codru”
şi „Plaiul Fagului”.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts
of Straseni, Hancesti, Ocnita, Briceni
and Ungheni. Outside the country it is
spread in the boreal regions of Eurasia
and North America. (1, 2)
HABITAT. Natural glades and edges of natural native humid forests of oak with maple and ash.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in isolated groups, forming discrete associations of 1–2 m2, in groups of 1(2). The
most numerous existent populations
are maintaining on the outskirts of the
communes of Lozova, Mereseni, Rade-

nii Vechi, Capriana and of the village of
Stejareni, where they occupy an area of
about 10 ha. The number of populations
is stable and includes specimens of different ages. (3)
LIMITATION FACTORS. Reduced specific
habitats as a result of forest management
activities; isolated populations; excessive
grazing of clearings and edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms in May–June, the fruits
ripen in June–July. The seeds are distributed by ants. Propagates by seeds and
vegetatively. A mesophilous species.
CULTIVATION. No information.
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MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi de creştere; monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale. (4)
Surse de informaţie
1. Новиков, 1976; 2. Chrtek, Krisa, 1980;
3. Ghendov, Negru, 1996; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected scientific reservations „Codru” and „Plaiul
Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new
growing sites of the species; monitoring
of the status of all existent populations;
the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural
habitats. (4)
Information sources

1. Новиков, 1976; 2. Chrtek, Krisa, 1980;
3. Ghendov, Negru, 1996; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov

145

Luzula pallescens Swartz
PĂUNIŢĂ-PALESCENTĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în rn. Străşeni și Ungheni. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunile boreale ale Eurasiei. (1, 2)
HABITATUL. Poienile şi lizierele naturale din pădurile revene natural fundamentale de stejar cu arţar şi frasin.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri izolate, uneori formând pâlcuri
de până la 1 m2, cu abundenţa 1 (2).
Cele mai numeroase populaţii existente se menţin în apropierea com.
Căpriana şi s. Stejăreni, unde ocupă
o suprafaţă totală de cca 3 ha. Efectivul speciei este relativ constant, dar
se observă tendința descreșterii din

cauza valorificării habitatelor naturale. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Habitatele specifice reduse ca rezultat al activității
de gospodărire a pădurilor; populaţiile izolate; păşunatul intensiv al
poienilor şi lizierelor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructele
se maturizează în lunile iunie–iulie.
Semințele se răspândesc cu ajutorul
furnicilor. Se înmulţeşte prin seminţe şi pe cale vegetativă. Mezofilă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Codru”
şi „Plaiul Fagului”.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Straseni and Ungheni. Outside the country it is spread in the boreal regions of
Eurasia. (1, 2)
HABITAT. Natural glades and edges of natural native moist forests of oak with maple and ash.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in isolated
groups forming discrete associations of
1 m2, in groups of 1(2). The most numerous populations are on the outskirts of
the commune of Capriana and of the village of Stejareni, where they occupy an
area of about 3 ha. The number of the

species is relatively constant, but the decreasing trend is observed as a result of
the development of natural habitats. (3)
LIMITATION FACTORS. Reduced specific
habitats as a result of forest management
activities; isolated populations; excessive
grazing of clearings and edges.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms in May–June and the
fruits ripen in June–July. The seeds are
distributed by ants. Propagates by seeds
and vegetatively. A mesophylous species.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;
evidenţierea şi luarea sub protecţie a
locurilor noi de creştere; monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale. (4)
Surse de informaţie
1. Новиков, 1976; 2. Chrtek, Krisa, 1980;
3. Ghendov, Negru, 1996; 4. Ghendov,
2014.

V. Ghendov

the Scientific Reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new
growing sites of the species; monitoring
of the status of all existent populations;
the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural
habitats. (4)
Information sources

1. Новиков, 1976; 2. Chrtek, Krisa, 1980;
3. Ghendov, Negru, 1996; 4. Ghendov,
2014.

V. Ghendov

Fritillaria montana Hoppe (=F. meleagris auct., non L.,
BIBILICĂ-MONTANĂ
Clasa

F. meleagroides auct., non Patrin ex Schult.
et Schult. fil.)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în rn. Edineţ, Soroca,
Glodeni, Teleneşti, Cantemir, Leova, Floreşti, Orhei, Criuleni, Anenii Noi și în UATSN. Specia se află
la limita de est a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Peninsula Balcanică, România şi Ucraina. (1, 4)
HABITATUL. Sub coronamentul arboretului pădurilor subaride, revene şi
de stâncării.
ASPECTUL CANTITATIV. În majoritatea
habitatelor evidenţiate se întâlneşte
în grupuri mici dispersate pe suprafeţe de 1–2 ha, cu abundenţa 1(2).

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; culegerea
florilor de către populaţie şi scoaterea din sol a bulbilor pentru floricultura particulară; defrişarea pădurilor; activităţile de recreaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în aprilie–mai. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ. Specie mezofilă, rezistentă la umbrire. Plantă
decorativă.
CULTIVAREA. Creşte în cadrul Expoziţiei „Flora Moldovei” a Grădinii
Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Anexa I a Convenţiei de la Berna, 1979; Cartea Roşie
a Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)

Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc”, în rezervaţiile peisagistice „Trebujeni”, „La Castel”,
„Codrii Tigheci”, „Feteşti”, „Holoşniţa” ş.a. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitori
zarea stării populaţiilor în ariile protejate; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Edinet, Soroca, Glodeni, Telenesti, Cantemir, Leova, Floresti, Orhei, Criuleni,
Anenii Noi and the Transnistrian region.
The species is located at the eastern limit of its spreading area. Outside the country it is spread on the Balkan Peninsula,
in Romania and Ukraine. (1, 4)
HABITAT. Under the canopy of trees of
subarid, humid and lock forests.
QUANTITATIVE ASPECT. In the majority of
identified habitats can be met in small
discrete groups an areas of 1–2 ha, in
groups of 1(2).

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; flowers
collecting by the population and extraction of bulbs from soil for particular floriculture; deforestation; recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in April–May. Propagates by
seeds and vegetatively. A mesophilous
plant, resistant to shade. The plant is decorative.
CULTIVATION. The species grows in the Exhibition „Flora of Moldova” in the Botanic Garden of the Academy of Sciences
of Moldova.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Annex I
of the Berne Convention, 1979; The
Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II). (2) Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”, in
the landscape reservations „Trebujeni”,
„La Castel”, „Codrii Tigheci”, „Fetesti”,
„Holosnita” and other. (3)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of populations in protected
areas; the species propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
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Surse de informaţie
1. Мордак, 1998; 2. Negru, 2001(3); 3. Pînzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2010.

V. Ghendov

Information sources
1. Мордак, 1998; 2. Negru, 2001(3); 3. Pinzaru et al., 2002; 4. Ghendov, 2010.

V. Ghendov
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Gagea ucrainica Klok. (=G. taurica auct. mold., non Stev.)
SCÂNTEIUŢĂ-UCRAINEANĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost evidenţiată în rn. Anenii
Noi, Taraclia și Cahul. Specia se află
la limita de vest a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Ucraina. Endemit pontic. (1, 2, 4)
HABITATUL. Colinele erodate abrupte, loessoide ale r. Prut; asociaţiile de
variante xerice ale stepei Bugeacului.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri dispersate foarte mici
a câte 3-7 exemplare, ocupând suprafeţe de 2–5 m2. Suprafaţa totală
a populaţiei este de peste 2 ha. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; habitatele
specifice reduse; distrugerea locuri-

lor de creştere prin extragerea de nisip; păşunatul intensiv; eroziunea
pantelor abrupte.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în aprilie; fructifică în aprilie–mai. Se înmulţeşte prin seminţe.
Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă, meliferă.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante decorative a
Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în aria cu
management multifuncţional – sector reprezentativ cu vegetaţie de stepă în sudul Bugeacului (s. Ciumai).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Includerea
în Lista speciilor protejate de stat;

evidenţierea şi luarea sub protecţie
a locurilor noi de creştere; monitorizarea stării populaţiilor existente şi
evidenţierea locurilor noi de creştere; multiplicarea speciei în condiţii
ex-situ şi repatrierea ei în habitatele
naturale.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been registered in the districts of Anenii Noi, Taraclia and Cahul.
The species is located at the western limit of its spreading area. Outside the country it can be met in Ukraine. A Pontic endemic species. (1, 2, 4)
HABITAT. Eroded steppe hills, loess of the
Prut river; associations of steppe varieties
of Bugeac.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in very small isolated groups of 3-7
specimens, occupying areas of 2–5 m2.
The total area of the population is more
than 2 ha. (3)

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; reduced
specific habitats; destruction of the growing sites as a result of sand extraction; excessive grazing; erosion of steep slopes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, a geophyte.
Blooms in April and fructifies in April–
May. Propagates by seeds. A mesoxerophilous species. The plant is decorative
and melliferous.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of decorative plants of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
PROTECTION STATUS. The species is
protected by law. Territorially pro-

tected in the area of multifunctional management – the representative site
with steppe vegetation in the south of
Bugeac (the village of Ciumai).
PROTECTION MEASURES. Inclusion in the
List of species protected by the state;
identification and protection of new
places of vegetation; monitoring the status of existent populations and identification of new sites of growth the species;
the species propagation in ex-situ conditions and its repatriation to the natural
habitats.

Surse de informaţie
1. Давлианидзе, 1979; 2. Richardson, 1980;
3. Ghendov, 2011(1); 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia

Information sources

1. Давлианидзе, 1979; 2. Richardson, 1980;
3. Ghendov, 2011(1); 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.
BULBOCODIU-DIVERSICOLOR
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Bumbăta (Ungheni), com. Colosova,
s. Lunga Nouă (UATSN). Arealul
speciei cuprinde sudul Câmpiei EstEuropene, Ucraina, Rusia, se mai
întâlneşte izolat în România, Ungaria, Serbia, Italia. (1, 2, 4)
HABITATUL. Pantele înierbate deschise, cu expoziţie vestică şi nord-vestică; uneori şi terenurile erodate.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi în grupuri mici. Una dintre populaţiile existente ocupă o suprafaţă de
cca 2 ha, cu densitatea 1-2. Stabilitatea populaţiilor este în pericol.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; păşunatul;
scoaterea din sol a bulbotuberilor de
către populaţie.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, bulbiferă, efemeroidă. Înfloreşte în martie, iar în
iernile blânde – în februarie; fructifică în mai. Se înmulţeşte, mai ales,
prin seminţe. (3) Mezofilă.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante rare a Grădinii
Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a sectoarelor unde
specia s-a mai păstrat; evidenţierea

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the commune of Bumbata (Ungheni), the commune of Colo
sova, the village of Lunga Noua (Transnistrian region). The species spreading
area embraces the south of East-European Plain, Ukraine and Russia. Isolated it
also can be met in Romania, Hungary,
Serbia and Italy. (1, 2, 4)
HABITAT. Western and north-western
open slopes covered with grass; sometimes, eroded lands.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily and in small groups. One of the existent populations occupies an area of about

2 ha in groups of 1-2. The stability of the
population is in danger.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; grazing; extraction of bulbs-tubers from soil
by the population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, bulbous and an
ephemeral plant. Blooms in March, and
in mild winters – in February, it fructifies
in May. Propagates, mainly, by seeds. (3)
A mesophylous plant.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the collection of rare plant species of
the Botanic Garden of the Academy of
Sciences of Moldova.
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locurilor noi de creştere; monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; conservarea şi multiplicarea
speciei în condiţii ex-situ şi repatrierea ei în habitatele naturale.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1979; 2. Valentine, 1980; 3. Vitko,
2001(1); 4. Мельник et al., 2007.

V. Ghendov

PROTECTION STATUS. The species is
protected by law, included in The
Red Book of the Republic of Moldova
(ed. II). (3)
PROTECTION MEASURES. State protection
of the sectors where the species has survived; identification of new growth pla
ces of the species; monitoring the status
of all existent populations; the species
conservation and propagation in ex-situ
conditions and its repatriation to the natural habitats.
Information sources
1. Цвелев, 1979; 2. Valentine, 1980; 3. Vitko,
2001(1); 4. Мельник et al., 2007.

V. Ghendov
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Colchicum arenarium Waldst. et Kit. (=C. fominii Bordz.)
BRÂNDUŞĂ-ARENICOLĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Leova, Cimişlia, UTAG, mun. Chişinău. Peste hotarele ţării este răspândită în sudul României şi în sud-vestul Ucrainei. Endemit dobrogean-pontic. (1)
HABITATUL. Fitocenozele stepei cu
păiuş–negară–ierburi diverse şi bărboasă; versanţii cu expoziţie şi înclinaţie diferite.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi în grupuri, formând pâlcuri de
50–100 m în diametru. Cel mai mare număr de plante (200-500 de indivizi) a fost înregistrat în împrejurimile com. Bugeac şi s. Câzlar. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Desţelenirea sectoarelor de stepă primară; habitatele specifice reduse; păşunatul intensiv; populaţiile izolate şi relativ sărace; colectarea florilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită, efemeroidă. Înfloreşte în septembrie;
fructifică în aprilie–mai. Perioada
de vegetaţie se încheie la începutul
lui iunie. Se înmulţeşte prin seminţe. (2) Plantă decorativă, toxică, medicinală.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în colecţia de plante medicinale a
Grădinii Botanice a AŞM. (3)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Directiva Habitate; Anexa I a Convenţiei de la

Berna, 1979; Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). (2) Protejată teritorial în ariile cu management
multifuncţional – sectoare cu vegetaţie de stepă „Bugeac” și „Dezghingea”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi de creştere;
multiplicarea speciei în condiţii exsitu.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts of
Leova and Cimislia, ATU Gagauzia, the
municipality of Chisinau. Outside the
country it is spread in the south of Romania and in the south-west of Ukraine.
A Dobrogean-Pontic endemic species. (1)
HABITAT. Steppe phytocoenosis with fea
ther grass (species of genus Stipa)–various grasses slopes with different exposition and inclination.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in groups with the diameter of 50–
100 m. The largest number of plants
(200-500 specimens) has been registered

in the areas of the commune of Bugeac
and the village of Cazlar. (4)
LIMITATION FACTORS. Development of the
primary steppe sites; reduced specific
habitats; excessive grazing; isolated and
relatively limited populations; flower collecting.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and an ephemeral
plant, geophyte. Blooms in September
and fructifies in April–May. The vegetation period ends in early June. Propagates by seeds. (2) The plant is decorative,
toxic and medicinal.
CULTIVATION. Grows in ex-situ in the collection of medicinal plants of the Botanic Garden of the Academy of Sciences of
Moldova. (3)

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: the Habitats
Directive; the Annex I of the Berne Convention, 1979; The Red Book of the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially
protected in the areas of multifunctional
management the sites with steppe vegetation „Bugeac” and „Dezghingea”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring the
status of all existent populations; identification and protection of new growth
sites of the species; the species propagation in ex-situ conditions.

Surse de informaţie
1. Цвелев, 1979; 2. Şabanova, 2001(3);
3. Ghendov et al., 2013(1); 4. Ghendov,
Izverscaia, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

Information sources

1. Цвелев, 1979; 2. Sabanova, 2001(3);
3. Ghendov et al., 2013(1); 4. Ghendov,
Izverscaia, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Colchicum triphyllum G. Kunze (=C. ancyrense B.L. Burtt)
BRÂNDUŞĂ-TRIFILĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în rn. Anenii Noi, Căuşeni,
Taraclia, Cahul; UTAG și UATSN.
Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Peninsula Balcanică, Europa
Centrală (sud-est), Ucraina (sud),
Asia Mică. (1)
HABITATUL. Poienile stejăretelor cu
stejar-pufos şi colinele stepizate petrofite.
ASPECTUL CANTITATIV. În împrejurimile or. Cricova şi s. Taşlâc creşte solitar sau în grupuri a câte 3-5 exemplare, formând populaţii dispersate
cu efectivul de circa 1 000 de exemplare. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; desţelenirea sectoarelor de stepă primară; habitatele specifice reduse; păşunatul
intensiv; colectarea florilor şi scoaterea bulbotuberilor din sol.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită, efemeroidă. Înfloreşte în martie–aprilie
(uneori decembrie–februarie); fructifică în mai. Se înmulţeşte prin seminţe. (4) Plantă decorativă, toxică,
medicinală.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în aria cu management multifuncţional – sector re-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the districts of Anenii Noi, Causeni, Taraclia and Cahul,
ATU Gagauzia and the Transnistrian region. The species is located at the
northern limit of its spreading area.
Outside the country it is spread on the
Balkan Peninsula, it Central Europe
(in the south-east), Ukraine (in the
south), and Asia Minor. (1)
HABITAT. Clearings of oak forests with
Hungarian oak and steppe stony hills.
QUANTITATIVE ASPECT. In areas of the town
of Cricova and the village of Taslac it

grows solitarily or in small groups of 3-5
specimens, forming inconsistent populations of about 1 000 specimens. (3)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limits of its spreading area; the development of the primary steppe sites; reduced specific habitats; excessive grazing; flower collecting and the extraction
of bulbs-tubers from the soil.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and ephemeral
plant, geophyte. Blooms in March–April
(sometimes in December–February) and
fructifies in May. Propagates by seeds. (4)
The plant is decorative, toxic and medi
cinal.
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prezentativ cu vegetaţie de stepă în
sudul Bugeacului (s. Ciumai).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării tuturor populaţiilor existente; evidenţierea şi luarea sub protecţie a locurilor noi de creştere.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1979; 2. Şabanova, 2001(4);
3. Ghendov et al., 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the multifunctional management area – the representative
site with steppe vegetation in the south of
Bugeac (the village of Ciumai).
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of all existent populations;
identification and protection of new
growing sites of the species.
Information sources
1. Цвелев, 1979; 2. Sabanova, 2001(4);
3. Ghendov et al., 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova
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Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
CĂPȘUNICĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește sporadic în pădurile din
apropierea s. Unguri (Ocnița), com.
Arionești (Dondușeni), com. Bahmut, Vălcineț, s. Sadova, Horodiște,
com. Hârjauca, s. Leordoaia, Palanca (Călărași), com. Codreanca, s. Căpriana, com. Lozova, Scoreni (Strășeni), com. Rădenii Vechi
(Ungheni), com. Buțeni (Hâncești),
s. Zloți (Cimișlia), s. Doibani (Dubăsari). Peste hotarele ţării se întâlneşte în etajul pădurilor de stejar până în etajul boreal din Europa, Caucaz, Asia Mică și America de Nord.
HABITATUL. Pădurile de fag, de gorun
şi de stejar-pedunculat cu cireș.

ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar sau în grupuri mici. Efectivul
populațiilor variază de la 1-2 până la
3-5 fitoindivizi. (1, 2)
FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a arboretelor; colectarea
plantelor pentru buchete; schimbările climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înfloreşte în mai–iunie. Se înmulțește
prin semințe, care se maturizează în
iulie. Specie mezofită.
CULTIVAREA. A fost plantată în Grădina Botanică a AȘM. (1)
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). Conservarea in-situ este asigurată în cadrul

rezervațiilor științifice „Codru”, „Plaiul Fagului”, în Parcul Național „Orhei” şi în ariile protejate „Rosoșeni”,
„Scăfăreni”, „Cabac”, „Căbăiești-Pârjolteni”, „Pohrebeni”, „Căpriana–
Scoreni”, „Sadova”, „Cazimir–Milești”, „Rudi–Arionești”, iar ex-situ –
în Grădina Botanică a AȘM (Expoziția „Vegetația Moldovei”). (3)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea populațiilor pe suprafețele din
afara ariilor naturale protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic
of Moldovait grows sporadically in forests near the village of Unguri (Ocnita),
the communes of Arionesti (Donduseni),
Bahmut, Valcinet, the villages of Sadova, Horodiste, the commune of Harjauca, the villages of Leordoaia, Palanca (Calarasi), the commune of Codreanca, the
village of Capriana, communes Lozova,
Scoreni (Straseni), the commune of Radenii Vechi (Ungheni), the commune of
Buteni (Hancesti), the village of Zloti (Cimislia), the village of Doibani (Dubasari).
Outside the country it is present in the layer
of oak forests up to the boreal layer in Europe, the Caucasus, Asia Minor and North
America.

HABITAT. Beech forests, sessile oak forests
and European oak forest with sweet cherry.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups. The populations number varies from 1-2 to 3-5 specimens. (1, 2)
LIMITATION FACTORS. Incorrect management of tree stands; collecting plants for
bouquets; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May–June. Propagates by
seeds, which get mature in July. A meso
phyte species.
CULTIVATION. Planted in the Botanic Garden of the A.S.M. (1)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of

the Republic of Moldova (second edition).
In-situ conservation is ensured in the
scientific reservations „Codru”, „Plaiul
Fagului”, in the National Park „Orhei”
and in the protected areas „Rososeni”,
„Scafareni”, „Cabac”, „Cabaiesti-Parjolteni”, „Pohrebeni”, „Ca
priana–Scoreni”,
„Sadova”, „Cazimir–Milesti”, „Rudi–
Arionesti”, and ex-situ – in the Botanic
Garden of the A.S.M. (Exhibition „The
Vegetation of Moldova”). (3)
PROTECTION MEASURES. Conservation of
the populations outside the natural protected areas.

Surse de informație
1. Chirtoacă et al., 2000; 2. Chirtoacă,
2001(1); 3. Postolache, 2010.

Gh. Postolache, N. Jardan

Information sources
1. Chirtoaca et al., 2000; 2. Chirtoaca,
2001(1); 3. Postolache, 2010.

Gh. Postolache, N. Jardan

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
BURUIANĂ-DE-JUNGHIURI
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește sporadic în pădurile
din apropierea com. Cornești (Ungheni), com. Bahmut, s. Temeleuți,
com. Vălcineț, Hârjauca, Pârjolteni, s. Sadova, Leordoaia (Călărași),
s. Dolna, com. Ciorăști, s. Seliște (Nisporeni), com. Codreanca, s. Căpriana,
Voinova, com. Lozova, s. Stejăreni,
Țigănești (Strășeni), s. Drăgușeni
(Hâncești). Peste hotarele ţării este
răspândită în etajul pădurilor de gorun până în etajul boreal din Eurasia.
HABITATUL. Pădurile de fag, de gorun
cu fag, de gorun cu carpen şi de stejar.

ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar sau în grupuri mici. Efectivul
populațiilor variază de la 1-2 până la
10 fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a arboretelor; colectarea
plantelor pentru buchete; schimbările climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflo
rește în mai–iunie. Se înmulțește
prin semințe, care se maturizează în
iulie. Specie mezofită. (1, 2)
CULTIVAREA. A fost plantată în Expoziția „Vegetația Moldovei” din
Grădina Botanică a AȘM.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a).

Conservarea in-situ este asigurată în cadrul rezervațiilor științifice
„Codru”, „Plaiul Fagului”, Parcul
Național „Orhei” şi în ariile protejate „Sadova”, „Leordoaia”, „Scăfăreni”, „Voinova”, „Pohrebeni”, „Căpriana–Scoreni”, „Cazimir–Milești”,
„Temeleuți”, „Țigănești”, iar ex-situ –
în Grădina Botanică a AȘM (Expoziţia „Vegetaţia Moldovei”). (3)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea populațiilor pe suprafețele din
afara ariilor naturale protejate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows sporadically in the forests on the outskirts of the commune
Cornesti (Ungheni), the commune of
Bahmut, the village of Temeleuti, communes Valcinet, Harjauca, Parjolteni,
the villages of Sadova and Leordoaia
(Calarasi), the village of Dolna, the commune of Ciorasti, the village of Seliste
(Nisporeni), the commune of Codreanca, the villages of Capriana, Voinova, the
commune of Lozova, the villages of Stejareni, Tiganesti (Straseni), the village of
Draguseni (Hancesti). Outside the country it is spread in the layer of sessile oak
up to the boreal layer in Eurasia.

HABITAT. Beech forests, sessile oak forests
with beech, sessile oak forests with hornbeam and oak forests.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or in small groups. The populations
number varies from 1-2 to 10 specimens.
LIMITATION FACTORS. Poor management
of tree stands; collecting plants for bouquets; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May–June. Propagates by
seeds, which get mature in July. A meso
phyte species. (1, 2)
CULTIVATION. Planted in the Exhibition
„The Vegetation of Moldova” in the Botanic Garden of the A.S.M.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). In-situ conservation is ensured
in the scientific reservations „Codru”, „Plaiul Fagului”, in the National
Park „Orhei” and in the protected areas „Sadova”, „Leordoaia”, „Scafareni”,
„Voinova”, „Pohrebeni”, „Capriana–Scoreni”, „Cazimir–Milesti”, „Temeleuti”,
„Tiganesti”, and ex-situ – in the Botanic
Garden of the A.S.M. (3)
PROTECTION MEASURES. Conservation of
populations outside the natural protected areas.
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Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(2); 2. Chirtoacă et al.,
2000; 3. Postolache, 2010.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(2); 2. Chirtoaca et al.,
2000; 3. Postolache, 2010.

Gh. Postolache
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Cephalanthera rubra (L.) Rich.
CĂPȘUNICĂ-ROŞIE
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STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește sporadic în pădurile din
apropierea com. Bahmut, s. Leordoaia (Călărași), s. Vatici (Orhei),
s. Ciorești, Dolna (Nisporeni),
s. Căpriana, com. Lozova (Strășeni),
com. Rădenii Vechi, Cornești (Ungheni). Peste hotarele ţării se întâlneşte în etajul pădurilor de stejar până în etajul boreal din Europa.
HABITATUL. Pădurile de gorun cu fag,
de gorun cu carpen şi de stejar-pedunculat cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar sau în grupuri mici. Efectivul
populațiilor variază de la 1-2 până la
5 fitoindivizi, mai des generativi. (2)

FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a arboretelor; colectarea
plantelor pentru buchete; schimbările climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI
ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită.
Înflorește în iunie–iulie. Se înmul
țește prin semințe (care se maturizează în august) și vegetativ. Specie
mezofită. (1)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Conservarea in-situ este asigurată în cadrul rezervațiilor științifice „Codru”, „Plaiul Fagului” și în Parcul
Național „Orhei”. (3)

MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecția
populațiilor pe suprafețele din afara
ariilor naturale protejate; întreprinderea măsurilor de conservare exsitu.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows sporadically in forests on the
outskirts of the commune of Bahmut, the
village of Leordoaia (Calarasi), the village
of Vatici (Orhei), the village of Cioresti,
the village of Dolna (Nisporeni), the village of Capriana, the commune of Lozova (Straseni), the communes of Radenii
Vechi and Cornesti (Ungheni). Outside
the country it can be met in the layer of
oak forests up to the boreal layer of Europe.
HABITAT. Sessile oak forests with beech,
sessile oak forests with hornbeam and
European oak forests with hornbeam.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups. The populations number varies from 1-2 to 5 specimens, generative mainly. (2)
LIMITATION FACTORS. Poor management
of tree stands; collecting plants for bouquets; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in June–July. Propagates vegetatively and by seeds, which get mature in
August. A mesophyte species. (1)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).

In-situ conservation is ensured in the
scientific reservations „Codru”, „Plaiul
Fagului” and in the National Park „Orhei”. (3)
PROTECTION MEASURES. Protection of
populations outside the natural protected areas; measures for ex-situ conservation.

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(3); 2. Negru et al., 2002;
3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources

1. Chirtoaca, 2001(3); 2. Negru et al., 2002;
3. Legislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache

Cypripedium calceolus L.
PAPUCUL-DOAMNEI
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește spontan în pădurea din
apropierea com. Rădenii Vechi
(Ungheni) și în cea din apropierea
s. Seliște (Orhei). (1) Peste hotarele ţării se întâlneşte sporadic în etajul pădurilor de gorun până în etajul
boreal din Eurasia.
HABITATUL. Pădurile de gorun cu fag,
de gorun cu carpen şi de stejar-pedunculat cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar sau în grupuri mici. Efectivul
populației variază de la 3 până 30
de fitoindivizi. În populațiile din
apropierea s. Seliște predomină fitoindivizii maturi, iar în cele din

Rezervația ştiinţifică „Plaiul Fagului” sunt și mulți juvenili.
FACTORII LIMITATIVI. Gestionarea incorectă a arboretelor; colectarea
plantelor pentru buchete; schimbările climatice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită.
Înflorește în mai–iunie. Semințele
se maturizează în iulie şi nu oferă
hrană pentru floare, trăind într-o
relație simbiotică cu un anumit tip
de ciupercă, care o hrănește. Odată
ce planta atinge maturitatea, ciuperca o părăsește. Specie mezofită.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a); Ane-

xa I a Convenției de la Berna. Conservarea in-situ este asigurată în cadrul Rezervației științifice „Plaiul
Fagului” și în Parcul Național „Orhei”. (2)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecția
populațiilor din Rezervația ştiinţifică „Plaiul Fagului”; întreprinderea
măsurilor de conservare ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows spontaneously in the forest near the commune of Radenii Vechi
(Ungheni) and in the forest near the village of Seliste (Orhei). (1) Outside the
country it is present sporadically in the
layer of sessile oak forests up to the boreal
layer of Eurasia.
HABITAT. Sessile oak forests with beech,
sessile oak forests with hornbeam and
European oak forests with hornbeam.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups. The number of the
population varies from 3 to 30 speci-

mens. In the populations on the outskirts
of the village of Seliste the adult specimens dominate, whereas in those of the
Scientific Reservation „Plaiul Fagului”
there are many juvenile specimens also.
LIMITATION FACTORS. Inappropriate management of tree stands; collecting plants
for bouquets; climate changes.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May–June. Seeds get mature
in July and do not leave nutrient substances for the flower that is living in
symbiosis with a certain type of mushroom, which is feeding it. Once the plant
reaches maturity, the mushroom leaves
it. The species is a mesophyte.

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: The Red Book of the
Republic of Moldova (second edition); the
Annex I of the Berne Convention. In-situ
conservation is ensured in the Scientific
Reservation „Plaiul Fagului” and the National Park „Orhei”. (2)
PROTECTION MEASURES. Protection of the
populations of the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”; measures for exsitu conservation.
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Foto: © Gh. Postolache

Magnoliophyta

Familia Orchidaceae

Surse de informație
1. Negru et al., 2002; 2. Postolache, Drucioc,
2008.

Gh. Postolache

Information sources

1. Negru et al., 2002; 2. Postolache, Drucioc,
2008.

Gh. Postolache
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Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summ.
POROINIC-DE-MAI
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STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
crește spontan în apropierea com.
Rădenii Vechi (Ungheni), com. Lozova și Scoreni (Strășeni), Valea Buda (în apropierea s. Căpriana – Străşeni). Peste hotarele ţării se întâlneşte în pajiștile din etajul fagului până
în etajul boreal din Europa, Caucaz
și Siberia.
HABITATUL. Pajiștile umede din lunci,
unde apele subterane apar la supra
față.
ASPECTUL CANTITATIV. Specie rară,
crește solitar sau în grupuri mici.
Efectivul variază de la 10 până la 40
de fitoindivizi. În Rezervaţia ştiinţi-

fică „Codru” predomină fitoindivizii floriferi.
FACTORII LIMITATIVI. Invadarea pajiştilor de către răchitişuri; condiţiile
hidrologice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflo
rește în mai. Se înmulțește prin
semințe, care se maturizează în iulie.
Specie mezohigrofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). Conservarea in-situ este asigurată în rezervaţiile științifice „Codru” și „Plaiul
Fagului”. Populația din apropierea
s. Scoreni posibil că a dispărut, de-

oarece pe locul pajiștii a fost construit un bazin acvatic.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea hotarelor; asigurarea protecției
populațiilor de poroinic-de-mai
(eliminarea speciilor invazive); întreprinderea măsurilor de conservare ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows spontaneously on the outskirts of the commune of Radenii Vechi
(Ungheni), the communes of Lozova
and Scoreni (Straseni), Valea Buda (on
the outskirts of the village of Capriana –
Straseni). Outside the country it is present in pastures of the layer of beech up to
the boreal layer of Europe, the Caucasus
and Siberia.
HABITAT. Wet pastures of floodplains,
where the underground waters exude on
the surface.

QUANTITATIVE ASPECT. A rare species growing solitarily or in small groups. The
number varies from 10 up to 40 specimens. In the Scientific Reservation
„Codru” floriferous specimens predominate.
LIMITATION FACTORS. Invasion of pastures
by osier beds; hydrological conditions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May. Propagates by seeds,
which reach maturity in July. A mesohygrophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of

the Republic of Moldova (second edition).
In-situ conservation is ensured in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul
Fagului”. The population of the village of
Scoreni neighborhood has probably disappeared, because on the pasture site a
water basin has been constructed.
PROTECTION MEASURES. Improvement of
the limits of the species spreading area;
ensuring the protection of the species
populations (elimination of invasive species); measures for ex-situ conservation.

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(4); 2. Jardan, Chiriac,
2008.

Gh. Postolache, N. Jardan

Information sources

1. Chirtoaca, 2001(4); 2. Jardan, Chiriac,
2008.

Gh. Postolache, N. Jardan

Epipactis palustris (L.) Crantz
MLĂȘTINIȚĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea
com. Lozova (Strășeni) și s. Răciula
(Călărași). Peste hotarele ţării crește
în pajiștile din zona stepei până în
etajul boreal din Eurasia, Asia Mică,
Iran.
HABITATUL. Pajiștile umede și locurile mlăștinoase.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul po
pulației variază de la 10 până la 30
de fitoindivizi. În populația din
Rezervația ştiinţifică „Codru” predomină fitoindivizii floriferi.

FACTORII LIMITATIVI. Invadarea pajiştilor de către răchitişuri, dar şi de alţi
tufari în Rezervaţia ştinţifică „Codru”.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită.
Înflorește în mai. Se înmulțește prin
semințe, care se maturizează în iulie.
Specie mezohigrofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). (3) Protejată teritorial în cadrul Rezervației
ştiinţifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
hotarelor populației și a impacturi-

lor natural-antropice din Rezervația
ştiinţifică „Codru” și elaborarea măsurilor de protecţie; întreprinderea
măsurilor de conservare ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts
of the commune of Lozova (Straseni) and
the village of Raciula (Calarasi). Outside the country it grows in pastures of
the steppe zones up to the boreal layer of
Eurasia, Asia Minor and Iran.
HABITAT. Moist pastures and swampy
sites.
QUANTITATIVE ASPECT. The number of
the population varies from 10 to 30 specimens. In the population of the Scienti
fic Reservation „Codru”, the floriferous
specimens predominate.

LIMITATION FACTORS. Invasion of pastures by osier beds, as well as other shrubs
in the Scientific Reservation „Codru”.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May. Propagates by seeds,
which reach maturity in July. A mesohygrophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (3) Territorially protected in the
Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. Improvement of
the limits of the population in the Sci-

entific Reservation „Codru” and assessment of impact of natural and anthropic factors on it, development of protection measures; measures for ex-situ conservation.
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Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(5); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982; 3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources

1. Chirtoaca, 2001(5); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982; 3. Legislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache
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Epipactis purpurata Smith
MLĂŞTINIŢĂ-PURPURIE
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în pădurile
din apropierea com. Rădenii Vechi
(Ungheni), s. Zăbriceni (Edineț),
s. Doibani (Dubăsari). Peste hotarele ţării este răspândită în etajul pădurilor de stejar până în etajul boreal din Europa.
HABITATUL. Pădurile de gorun cu tei
și frasin şi de stejar cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar
și în grupuri a câte 3-8 fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Invadarea de
către speciile însoțitoare, cum ar fi
carpenul, frasinul etc.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită. În-

florește în iulie–august. Se înmul
țește prin semințe, care se maturizează în august, și vegetativ. Perioada de
dezvoltare de la apariția plantulelor
până la formarea semințelor durează
câțiva ani. Specie mezofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Conservarea in-situ a populațiilor
este asigurată în cadrul rezervațiilor
științifice „Codru” și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
stării populațiilor și a impacturilor
naturale și antropice; elaborarea măsurilor de conservare ex-situ.

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in forests on
the outskirts of the commune of Radenii
Vechi (Ungheni), the village of Zabriceni
(Edinet), the village of Doibani (Dubasari). Outside the country it is spread in
Europe in the layer of oak forests up to
boreal layer.
HABITAT. Sessile oak forests with lime-tree
and ash, oak forests with hornbeam.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
and in groups of 3-8 specimens.

LIMITATION FACTORS. Invasion of the accompanying species, such as hornbeam,
ash etc.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in July–August. Propagates vegetatively and by seeds, which reach maturity in August. The development stage of
the appearance of sprouts to seeds bearing lasts several years. A mesophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (3) In-situ conservation of the pop-

ulations is ensured in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Improvement of
the status of populations and assessment
of natural and anthropic factor impact
on it; development of measures for exsitu conservation.

1. Chirtoacă, 2001(6); 2. Киртоакэ, 1979;
3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(6); 2. Киртоакэ, 1979;
3. Le-gislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache

Orchis morio L.
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată lângă s. Sireț,
Roșcani, Căpriana (Strășeni) și Zloți
(Cimișlia). Peste hotarele ţării este
răspândită sporadic în zona de silvostepă până în etajul fagului din Europa.
HABITATUL. Poienile; marginile pădurilor de stejar şi tufărișurile.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar
și în grupuri mici formate din 2-8
fitoindivizi, mai mult plante generative.
FACTORII LIMITATIVI. Populațiile de
untul-vacii își reduc abundența ca
urmare a invadării unor specii de
plante ierboase și arbuști.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflorește în aprilie–mai. Se înmulțește
prin semințe, care se maturizează în
iunie. Specie xeromezofită. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
În ţară se regăseşte pe suprafețele din
afara ariilor naturale protejate.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
locurilor noi de creştere și organizarea activităţilor de ocrotire prin instituirea unor arii naturale protejate.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in areas of the
villages of Siret, Roscani, Capriana (Straseni) and Zloti (Cimislia). Outside the
country it is spread sporadically in Europe in the forest steppe sites up to the
layer of beech.
HABITAT. Clearings; outskirts of forests of
oak and shrubberies.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups of 2-8 specimens,
mainly generative plants.
LIMITATIVE FACTORS. The abundance of
the species populations is decreasing as

result of the invasion of some species of
grass and shrubs.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It is a perennial plant, a geophyte. It blooms in April–May. It propagates by seeds, which ripen in June. It is a
xeromesophyte species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (3) In country it is located on sites
outside the protected areas.
PROTECTION MEASURES. Identification of
new sites of the species vegetation and
organization of protection measures

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(8); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982; 3. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

through the establishment of new natural protected areas.
Information sources
1. Chirtoaca, 2001(8); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982; 3. Legislatia ecologica..., 1999.

Gh. Postolache
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Orchis palustris Jacq.
POROINIC-PALUSTRU
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea
com. Bahmut, Sipoteni (Călărași),
com. Lozova, Scoreni (Strășeni).
Peste hotarele ţării crește sporadic în
zona de silvostepă până în etajul fagului din Europa.
HABITATUL. Poienile și locurile umede din luncile râurilor mici aflate în
preajma pădurilor de gorun cu fag și
de stejar cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar
și în grupuri mici formate din 2-5
fitoindivizi. În Republica Moldova vegetează cca 200-300 de plante,
majoritatea cărora au atins maturitatea reproductivă.

FACTORII LIMITATIVI. Cositul și invadarea de către unele specii de plante
ierboase și arbuști.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflo
rește în mai. Polenizarea este realizată de bondari și albine. Semințele se
maturizează în iunie. Se înmulțește
prin semințe, care se maturizează în
iunie, și vegetativ. Specie mezofilă. (1,
2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor
„Codru” și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
locurilor de creştere din afara ariilor

naturale protejate și organizarea activităţilor de ocrotire.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been registered on the
outskirts of the communes of Bahmut
and Sipoteni (Calarasi), the communes
of Lozova and Scoreni (Straseni). Outside the country it grows sporadically in
Europe in the forest-steppe zone up to
the layer of beech.
HABITAT. Clearings and moist places of
the floodplains of small rivers on the outskirts of sessile oak forests with beech
and of oak forest with hornbeam.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily and in very small groups composed of
2-5 specimens. In the Republic of Mol-

dova about 200-300 specimens vegetate,
the major part of which has reached its
reproductive maturity.
LIMITATION FACTORS. Mowing and invasion by some grass and shrub species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, geophyte.
Blooms in May. The pollination is implemented by bumblebees and bees. The
seeds get mature in June. Propagates by
seeds and vegetatively. A mesophylous
species. (1, 2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).

Territorially protected in the reservations
„Codru” and „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Identification of
sites of the species growth outside the
protected areas and measures of protection.

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(9); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(9); 2. Редкие виды
флоры Молдавии, 1982.

Gh. Postolache

Orchis purpurea Huds.
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea
com. Bahmut, s. Palanca (Călărași),
s. Căpriana, Condrița, com. Lozova,
s. Malcoci, com. Scoreni (Strășeni),
com. Cornești (Ungheni), s. Ciorăști
(Nisporeni), s. Vatici, Curchi (Orhei), s. Bardar (Ialoveni), s. Hâncești
(Făleşti). Peste hotarele ţării creşte
sporadic în Europa.
HABITATUL. Poienile și locurile umede din apropierea pădurilor de stejar-pedunculat cu carpen.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește solitar
și în grupuri mici formate din 2-5
fitoindivizi.

FACTORII LIMITATIVI. Cositul și invadarea de către unele specii de plante
ierboase și arbuști.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECO
LOGICE. Plantă perenă, geofită. Înflo
rește în mai–iunie. Polenizarea este realizată de insecte. Se înmulțește
prin semințe, care se maturizează în
iulie, și vegetativ. Specie mezofită. (1)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Conservarea in-situ este asigurată în
cadrul rezervațiilor științifice „Codru” și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Pentru a op
timiza conservarea in-situ, este necesar de a fi precizată distribuția

populației și a fitoindivizilor. La fel
sunt necesare măsuri de conservare
ex-situ.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered in the areas
of the commune of Bahmut, the villages of Palanca (Calarasi), Capriana, Condrita, the commune Lozova, the village
of Malcoci, the commune Scoreni (Straseni), the commune Cornesti (Ungheni),
the villages of Ciorasti (Nisporeni), Va
tici, Curchi (Orhei), Bardar (Ialoveni),
Hancesti (Falesti). Outside the country
it grows sporadically in Europe.
HABITAT. Clearings and wet sites in the areas of forests of European oak with hornbeam.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily and in very small groups composed of
2-5 specimens.
LIMITATION FACTORS. Mowing and invasion by some grass and shrub species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and geophyte plant.
Blooms in May–June. Pollinated by insects. The seeds get mature in July. Propagates by seeds and vegetatively. A mesophite species. (1)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (2) The species conservation in-

situ is ensured in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. For the optimization of the species in-situ conservation
it is necessary to specify the distribution
of the populations and specimens. Measures for ex-situ conservation are also required.
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Familia Orchidaceae

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(10); 2. Legislaţia ecologică..., 1999.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(10); 2. Legislatia ecolo
gica..., 1999.

Gh. Postolache
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Chrysopogon gryllus (L.) Trin. (=Andropogon gryllus L.)
SADINĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în raioanele centrale şi sudice. Specie cu areal disjunctiv, aflată la limita de nord a suprafeţei de răspândire. Peste hotarele ţării este semnalată în Europa Centrală (sud-est), Ucraina, Caucaz, în regiunea mediteraneeană, Asia Mică,
Iran. (1, 2)
HABITATUL. Poienile pădurilor cu stejar-pufos; lizierele.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici pe suprafeţe de 0,5–1 ha,
formând pâlcuri de 10–50 m2. Populaţii constituite din indivizi de
vârste diferite; plantele se caracteri-

zează prin vigurozitate şi producerea
fructelor. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; populaţiile izolate; habitatele specifice reduse; plantarea de culturi silvice în poieni; păşunatul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică
în iulie–august. Se înmulţeşte prin
seminţe şi vegetativ. Specie xerofilă.
Plantă decorativă, furajeră.
CULTIVAREA. Creşte în condiţii ex-situ
în sectorul de stepă al Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in central and southern regions. A species with an inconsistent natural habitat. Located at the northern limit of its spreading area. Outside
the country it has been registered in Central Europe (in the south-east), Ukraine,
the Caucasus, the Mediterranean region,
Asia Minor and Iran. (1, 2)
HABITAT. Clearings of Hungarian oak forests; forest edges.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in small
groups on an area of 0,5–1 ha, discretely
distributed on an area of 10–50 m2. The
populations consist of specimens of dif-

ferent ages; the plants are characterized
by vitality and fructifying ability. (3)
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limits of the spreading area; isolated populations; reduced specific habitats; plantation of forest crops in clea
rings; grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophyte
plant. Blooms in May–June and fructifies in July–August. The species propagates by seeds and vegetatively. A xerophylous species. The plant is decorative
and forage.
CULTIVATION. Grows in ex-situ conditions
in the steppe sector of the Botanic Garden of the A.S.M.

Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor peisagistice „Valea Adâncă”, „Pădurea Hânceşti” şi „Cărbuna”, al Rezervaţiei naturale de plante medicinale „Selişte”, în aria cu vegetaţie de stepă în sudul Bugeacului
(s. Ciumai).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere a speciei; multiplicarea speciei în condiţii ex-situ.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Clayton, 1980; 3. Şabanova, 2001(2).

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of the
Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the landscape reservations „Valea Adanca”, „Padurea Hancesti” and „Carbuna”, in the Natural Reservation of Medicinal Plants „Seliste”,
in the area with steppe vegetation in the
south of Bugeac (the village of Ciumai).
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growing sites; the species propagation in ex-situ conditions.
Information sources
1. Цвелев, 1974; 2. Clayton, 1980; 3. Sabanova, 2001 (2).

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Koeleria moldavica M. Alexeenko
KELERIE-MOLDOVEANĂ
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este înregistrată în rn. Orhei,
mun. Chişinău și în localitățile din
UATSN. Peste hotarele ţării este răspândită în regiunile de sud-vest ale
Ucrainei. Endemit podolian. (1, 2,
4)
HABITATUL. Coastele calcaroase sarmaţiene ale bazinului fl. Nistru Mijlociu şi ale afluenţilor lui în variantele petrofite stepice.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în locuri deschise cu densitatea de până
la 10 exemplare la 1 m2. Cea mai numeroasă populaţie se menţine în Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc”, în gru-

puri mici dispersate, cu abundenţa
1-2(3). (4)
FACTORII LIMITATIVI. Amplitudinea
ecologică restrânsă a speciei; habitatele specifice reduse; împădurirea
pantelor calcaroase; schimbarea regimului de iluminare; păşunatul intensiv; exploatarea carierelor şi activităţile recreative neorganizate.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în iunie–iulie; fructifică în iulie–august. Se înmulţeşte cu
ajutorul seminţelor şi vegetativ prin
segmentarea tufelor. Specie xerofilă,
calcifilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it has been registered in the district of Orhei, the municipality of Chisi
nau and in the localities of the Trans
nistrian region. Outside the country it
is spread in the south-western regions of
Ukraine. A Podolian endemyte. (1, 2, 4)
HABITAT. Sarmatian calcareous slopes of
the Middle Nistru river’s basin and its
confluents in steppe petrophilous varieties.
QUANTITATIVE ASPECT. The species grows
in open places with a density of up to 10
specimens per 1 m2. The most numerous
population is maintained in small groups

of 1-2(3) on the territory of the Scientific
Reservation „Iagorlac”. (4)
LIMITATION FACTORS. The species limited ecological amplitude; reduced specific habitat; afforestation of calcareous
slopes; changes in illumination regime;
excessive grazing; exploitation of opencast mines and unorganized recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic
plant. Blooms in June–July and fructifies
in July–August. Propagates by seeds and
vegetatively by segmentation of shrub.
A xerophylous and calciphilous species.
The plant is decorative.
CULTIVATION. No information.
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Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Iagorlâc”, în Aria cu management multifuncţional cu vegetaţie
de stepă „Andriaşevca Nouă”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
staţiunilor de creştere a speciei; monitorizarea stării populaţiilor existente.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Humphries, 1980; 3. Şa
banova, 2001(10); 4. Шабанова et al., 2011.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the Scientific Reservation „Iagorlac”, in the Area with Multifunctional Management and Steppe
Vegetation „Andriasevca Noua”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growing sites; monitoring of the
status of existent populations.
Information sources
1. Цвелев, 1974; 2. Humphries, 1980;
3. Sabanova, 2001(10); 4. Шабанова et al.,
2011.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova
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Poa versicolor Bess.
FIRUŢĂ-DIVERSICOLORĂ
Clasa

(P. podolica (Aschers. et Graebn.) Błocki ex Zapał.,
P. nemoralis L. subsp. podolica Aschers. et Graebn.,
P. romanica Prodan)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în bazinele cursurilor de
mijloc ale fl. Nistru şi r. Prut. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în sud-estul Europei Centrale, în
Carpaţi, Podolia. Endemit podolian. (1, 2)
HABITATUL. Stâncile calcaroase; denudările pietroase de pe versanţii abrupţi; fisurile stâncilor.
ASPECTUL CANTITATIV. În fisurile stâncilor şi printre pietre se întâlnesc
plante izolate sau creşte în grupuri
mici a câte 2-3 tufe. Starea populaţiilor existente este stabilă. Numărul
total al exemplarelor nu a fot stabilit.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; ecologia restrânsă a habitatului specific.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în aprilie–mai; fructifică în iunie–iulie. Se înmulţeşte prin
seminţe şi vegetativ. Specie xerofilă,
calcifilă.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (3)
Protejată teritorial în rezervaţiile
peisagistice „Feteşti”, „La Castel”,
„Rudi–Arioneşti” şi „Ţâpova”, în cadrul monumentelor naturii geologice şi paleontologice „Stânca Japca” şi
„Defileul Feteşti”. (4)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the basins of the
middle flow of the Nistru river and Prut
river. The species is located on the southern limit of its spreading area. Outside
the country it is present in the south-east
of Central Europe, in the Carpathians,
Podolia. Is a Podolian endemyte. (1, 2)
HABITAT. Calcareous cliffs; stony denudations on steep slopes; fissures of cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. In fissures of cliffs
and among stones the isolated plants or
small groups of 2-3 shrubs can be met.
The state of existent populations is stable.

The total number of specimens has not
been established.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
on the limit of the spreading area; restricted ecology of the specific habitat.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic
plant. Blooms in April–May, it bears
fruits in June–July. Propagates by seeds
and vegetatively. A xerophylous, calciphilous species.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (ed. II). (3)
Territorially protected in the landscape

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere a speciei; evidenţierea şi luarea sub protecţia statului a locurilor noi; monitorizarea
stării populaţiilor cunoscute; conservarea speciei ex-situ.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Edmondson, 1980;
3. Şabanova, 2001(13); 4. Pînzaru et al.,
2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

reservations „Fetesti”, „La Castel”, „Rudi–
Arionesti” and „Tapova”, in natural geological and paleontological monuments „Stanca Japca” and „The Fetesti
Gorge”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species growth sites; identification and
taking under the state protection of new
growth sites of the species; monitoring
known populations; the species ex-situ
conservation.
Information sources

1. Цвелев, 1974; 2. Edmondson, 1980;
3. Sabanova, 2001(13); 4. Pinzaru et al.,
2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Sesleria heufleriana Schur
SESLERIE-HEUFLER
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Edineţ, Râşcani, Briceni, Şoldăneşti și UATSN.
Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în Carpaţi, Europa Centrală. Endemit carpatic. (1, 2)
HABITATUL. Pantele calcaroase sarmaţiene ale bazinului r. Prut şi
fl. Nistru Mijlociu şi ale afluenţilor
lor în variantele petrofite stepice.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în pâlcuri solitare de cca 10–20 m2 sau
formează desişuri pure pe suprafeţe
de 0,5–5 ha.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; amplitudi-

nea ecologică restrânsă a speciei; habitatele specifice reduse; exploatarea
carierelor şi activităţile recreative neorganizate.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte spre sfârşitul lui aprilie–începutul lui mai; înflorește și
fructifică abundent. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ. Specie xeromezofilă, calcifilă. Plantă decorativă.
CULTIVAREA. Se cultivă în grădinile
particulare.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). (3) Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „La Castel”, „Feteşti”, în

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in districts Edinet, Rascani, Briceni, Soldanesti and the
Transnistrian region. The species is located on the southern limit of its spreading
area. Outside the country it is spread in
the Carpathians, Central Europe. A Carpathian endemyte. (1, 2)
HABITAT. Calcareous Sarmatian slopes of
the basin of the Prut river and the Middle
Nistru river as well as of their confluents
in steppe petrophilous variations.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in solitary
clusters of 10–20 m2 or forms pure thickets on areas of 0,5–5 ha.

LIMITATION FACTORS. Extreme conditions
at the limit of the spreading area; restricted ecological amplitude of the species;
reduced specific habitats; exploitation of
open-cast mines and unorganized recreational activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial, hemicryptophytic plant. Blooms by the end of April–beginning of May; it blooms and fructifies
abundantly. Propagates by seeds and vegetatively. A xeromesophilous, calciphylous species. The plant is decorative.
CULTIVATION. Cultivated in private gardens.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of the

PLANTE

aa

M
M a
a r
r ee
aa
BB l

N
N

ee

Foto: © V. Ghendov

Magnoliophyta

Familia Poaceae

cadrul monumentelor naturale geologice şi paleontologice „Grotele Brânzeni”, „Defileul Buzdugeni”,
„Defileul Feteşti”, „Complexul Raşcov”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Controlul asupra respectării regimului de
ocrotire a speciei; monitorizarea stării populaţiilor existente; evidenţierea unor noi locuri de creştere.
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Deyl, 1980; 3. Şabanova,
2001(15); 4. Pînzaru et al., 2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

Republic of Moldova (ed. II). (3) Territorially protected in the landscape reservations „La Castel”, „Fetesti”, in the natural geological and paleontological monuments „The Branzeni Grotto”, „The Buzdugeni Gorge”, „The Fetesti Gorge”, „The
Rascov Complex”. (4)
PROTECTION MEASURES. Control of the
species protection regime; monitoring
of the status of the existent populations;
identification of new growth sites of the
species.
Information sources

1. Цвелев, 1974; 2. Deyl, 1980; 3. Sabanova,
2001(15); 4. Pinzaru et al., 2002.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova
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Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. (S. pennata L. γ. dasyphylla Czern. ex Lindem.)
NEGARĂ-DASIFILĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Străşeni, Hânceşti, Anenii Noi, Cimişlia, Cahul,
Căuşeni și UTAG. (3) Specia se află
la limita de sud a arealului. Peste
hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală şi de Sud-Est, în sudul Siberiei de Vest şi Caucazul de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Poienile de gârneţ; colinele stepizate; uneori substratul pietros; zonele stepei şi silvostepei pe
substrat loessoid din sudul ţării.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici, pe suprafeţe de
cca 100–200 m2. În populaţii se întâlnesc plante mature şi juvenile.

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile extreme la limita arealului; împădurirea poienilor; distrugerea locurilor
de creştere; păşunatul şi desţelenirea
pajiştilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte spre sfârşitul lui aprilie–începutul lui mai. Se înmulţeşte
prin seminţe şi vegetativ. Înmulţirea
pe cale vegetativă este limitată. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă,
furajeră.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei peisagistice „Cărbuna”, în Rezervaţia naturală silvică

„Copanca” şi în Rezervaţia de plante
medicinale „Bugeac”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor în ariile protejate; luarea sub protecţia statului
a locurilor noi de creştere a speciei;
multiplicarea speciei în condiţii exsitu. (4)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the districts of
Straseni, Hancesti, Anenii Noi, Cimislia, Cahul, Causeni and ATU Gagauzia. (3) The species is located at the southern limit of its spreading area. Outside
the country it is spread in Central and
South-Eastern Europe, in the south of
Western Siberia and the Northern Caucasus. (1, 2)
HABITAT. Glades in subarid oak forests,
steppe hills; sometimes stony substrata;
steppe and silvo-steppe zones on the loessial substratum in the south of the country.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups on areas of about
100–200 m2. The populations consist of
both adult and juvenile plants.
LIMITATION FACTORS. Extreme conditions at the limit of the spreading area;
afforestation of clearings; destruction of
the vegetation places; grazing and development of pastures.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms by the end of April–beginning of May. Propagates by seeds and
vegetatively. Vegetative propagation is
limited. A mesoxerophylous species. The
plant is decorative and fit for forage.

CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Carbuna”,
in the Natural Forest Reservation „Copanca” and in the Reservation of Medicinal Plants „Bugeac”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of populations in protected
areas; state protection of new growth
sites of the species; the species propagation in ex-situ conditions. (4)

Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Шабанова, 2006;
3. Ghendov et al., 2012; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

Information sources

1. Цвелев, 1974; 2. Шабанова, 2006;
3. Ghendov et al., 2012; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova

Stipa tirsa Stev. (S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv., S. longifolia Borb.)
NEGARĂ-PIRAMIDALĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Orhei, Şoldăneşti, Leova, Cantemir, Hânceşti, Anenii Noi, Cimişlia, UTAG
și UATSN. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, Siberia
de Vest, Asia Mică şi Mijlocie. (1,
3)
HABITATUL. Poienile de gârneţ; colinele stepizate; uneori substratul pietros; zonele stepei şi silvostepei pe
substrat loessoid din sudul ţării.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici, pe suprafeţe de
cca 50–100 m2. În populaţii se întâlnesc exemplare preponderent matu-

re. Suprafaţa totală şi aspectul cantitativ nu este cunoscut.
FACTORII LIMITATIVI. Habitatele specifice reduse la câteva puncte; împădurirea poienilor; distrugerea locurilor de creştere; păşunatul şi desţelenirea pajiştilor.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă perenă, hemicriptofită. Înfloreşte în mai–iunie; fructifică
în iunie. Se înmulţeşte prin seminţe şi vegetativ. Specie mezoxerofilă.
Plantă decorativă, furajeră.
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei ştiinţifice „Iagorlâc”, în aria cu management multifuncţional – sector cu vegetaţie de

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the districts
of Orhei, Soldanesti, Leova, Cantemir,
Hancesti, Anenii Noi, Cimislia, ATU Gagauzia and the Transnistrian region.
Outside the country it is spread in Europe, Western Siberia, Middle Asia and
Asia Minor. (1, 3)
HABITAT. Glades in subarid oak forests;
steppe hills; sometimes, stony substratum; steppe and silvo-steppe zones on
loessial substratum in the south of the
country.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily or in small groups on areas of about

50–100 m2. The populations consist of
mainly adult specimens. The total area
and quantitative aspect is unknown.
LIMITATION FACTORS. Specific habitats reduced to several points; afforestation of
clearings; destruction of the vegetation
places; grazing and development of pastures.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial plant, hemicryptophyte. Blooms in May–June and fructifies in June. Propagates by seeds and vegetatively. A mesoxerophylous species. The
plant is decorative and fit for forage.
CULTIVATION. No information.
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Foto: © V. Ghendov

Magnoliophyta

Familia Poaceae

stepă în nordul Bugeacului – şi în
rezervaţiile peisagistice „Teliţa” şi
„Cărbuna”. (2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor în ariile
ocrotite; luarea sub protecţia statului a locurilor noi de creştere a speciei; multiplicarea speciei în condiţii
ex-situ. (4)
Surse de informaţie
1. Цвелев, 1974; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Шабанова, 2006; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Şabanova

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Iagorlac”, in
the area with multifunctional management – the sector with steppe vegetation
in the north of Bugeac steppe – and in
the landscape reservations „Telita” and
„Carbuna”. (2)
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the status of the populations in protected areas; taking over the state control of
new growth sites of the species; the species propagation in ex-situ conditions. (4)
Information sources

1. Цвелев, 1974; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Шабанова, 2006; 4. Ghendov, 2014.

V. Ghendov, T. Izverscaia, G. Sabanova
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PINOPHYTA

Clasa GNETOPSIDA
Familia Ephedraceae
Ephedra distachya L. – Cârcel-bispicat

Ephedra distachya L.
CÂRCEL-BISPICAT
Clasa

Gnetopsida
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Foto: © V. Ghendov

PLANTE Pinophyta

Familia Ephedraceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în rn. Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, Floreşti, Anenii Noi, Cimişlia,
Cahul, Cantemir, Leova, UTAG.
Peste hotarele ţătii este răspândită
în Siberia Apuseană, Asia Centrală,
Câmpia Est-Europeană, Caucaz şi
în regiunea mediteraneeană. (1)
HABITATUL. Sectoarele de stepă primară; fisurile stâncilor denudate.
ASPECTUL CANTITATIV. În stepă plantele cresc în pâlcuri izolate de 2–3 m
în diametru, pe stânci formează grupuri pendente. Aproape în toate locurile de creştere au fost înregistrate exemplare vegetative şi generati-

ve. Efectivul speciei în teritorii ocrotite este stabil.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de creştere din cauza valorificării pantelor calcaroase; păşunatul
intensiv.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Semiarbust sempervirescent.
Înfloreşte în mai–iunie. Conurile femele se maturizează în august. Se înmulţeşte prin seminţe. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală.
CULTIVAREA. Nu este semnalată prezenţa în condiţii ex-situ.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). (2)
Protejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Bu-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread in the districts of
Camenca, Rabnita, Dubasari, Grigoriopol, Slobozia, Floresti, Anenii Noi,
Cimislia, Cahul, Cantemir, Leova,
ATU Gagauzia. Outside the country it
is spread in Western Siberia, Central
Asia, the East-European Plain, the Caucasus and the Mediterranean region. (1)
HABITAT. Sectors of primary steppes; fissures of eroded cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. In the steppe the
species grows in isolated clusters with a
diameter of 2–3 m, on the cliffs it forms
unclosed groups. Almost in all growing places both vegetative and genera-

tive plants were registered. The number
of species in the protected areas is stable.
LIMITATION FACTORS. Destruction of the
vegetation places as a result of the development of calcareous slopes; excessive
grazing.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A sempervirent semi-shrub.
Blooms in May–June. The female cones
ripen in August. The species propagate
by seeds. A xerophylous. The plant is decorative and medicinal.
CULTIVATION. The presence in ex-situ conditions has not been registered.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of

geac”, în sectoarele reprezentative
cu vegetaţie de stepă „Dezghingea”,
„Andriaşevca Nouă” (4), în Rezervaţia naturală silvică „Voinova”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
plantelor în locurile de creştere; introducerea speciei în cultură.
Surse de informaţie
1. Бобров, 1974; 2. Istrati, Negru, 2001(2);
3. Pînzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2014.

T. Izverscaia, V. Bucaţel

the Republic of Moldova (ed. II). (2) Territorially protected in the Natural Reservation of Medicinal Plants „Bugeac”, in the
representative sectors with steppe vegetation „Dezghingea”, „Andriasevca Noua”
(4), in the Forest Natural Reservation
„Voinova”. (3)
PROTECTION MEASURES. The protection
of plants in their places of growth, the
species cultivation as a crop.
Information sources
1. Бобров, 1974; 2. Istrati, Negru, 2001(2);
3. Pinzaru et al., 2002; 4. Шабанова et al.,
2014.

T. Izverscaia, V. Bucatel
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PTERIDOPHYTA

Clasa POLYPODIOPSIDA
Familia Aspleniaceae
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – Năvalnic (limba-cerbului)

Familia Athyriaceae
Athyrium filix-femina (L.) Roth. – Filice-feminină (spinarea-lupului)
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Gimnocarpiu-ferigoideu
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. – Gimnocarpiu-Robert

Familia Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Ferigă-cartuziană
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray – Ferigă-dilatată
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Ferigă-masculină
Polystichum aculeatum (L.) Roth. – Scutarie-aculeată (creastacocoşului)

Familia Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Pterideul-vulturului (fericeavulturului)

Familia Ophioglossaceae
Ophioglossum vulgatum L. – Limba-şarpelui

Familia Polypodiaceae
Polypodium vulgare L. – Polipodiu comun (iarbă-dulce)

Familia Thelypteridaceae
Thelypteris palustris Schott – Papilarie-palustră

Clasa MARSILEOPSIDA
Familia Marsileaceae
Marsilea quadrifolia L. – Trifoi-cu-patru-foi

Clasa SALVINIOPSIDA
Familia Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All. – Peştişoară-natantă

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
NĂVALNIC (LIMBA-CERBULUI)
Clasa

Polypodiopsida
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în valea fl. Nistru: s. Naslav
cea, Unguri (Ocnița), s. Holoșnița,
Cosăuți (Soroca), s. Arionești (Dondușeni), s. Poiana (Șoldănești), s. Saharna (Rezina), s. Țâpova, Vâșcăuți
(Orhei). Peste hotarele ţării se întâlneşte sporadic în România, Ucraina,
Europa Centrală, America de Nord.
HABITATUL. Locurile umbrite, pe bolovani pietroși; substraturile pietroase în pădurile revene de stâncării din
valea fluviului Nistru.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește în tufe
formate din 5-10 fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea carierelor.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită. Formează tufe din 3-12 frunze. Se
înmulțește prin spori (care se maturizează în iulie–septembrie) și vegetativ. Specie mezofilă. (1)
CULTIVAREA. A fost plantată în
colecția de specii rare din Rezervația
ştiinţifică „Codru”.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul ariilor naturale protejate de stat „Holoșnița”,
„Cosăuți”, „Rudi–Arionești”, „Poiana-Curătura” (2) şi „Vâșcăuți”. (3)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea
amplasării populațiilor; aprecierea

stării actuale și organizarea activităţilor de protecție.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the valley of the Nistru river: the villages of Naslavcea, Unguri (Ocnita), Holosnita, Cosauti (Soroca), Arionesti (Donduseni), Poiana
(Soldanesti), Saharna (Rezina), Tapova,
Vascauti (Orhei). Outside the country is
met sporadically in Romania, Ukraine,
Central Europe and North America.
HABITAT. Shady sites, on boulders; stony
substratum in wet forests on the cliffs of
the Nistru river valley.
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in shrubs
composed of 5-10 specimens.

LIMITATION FACTORS. Development of
open-cast mines.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial and geophyte plant.
It forms shrubs of 3-12 leaves. Propagates
by spores, which get mature in July–September, and vegetatively. A mesophylous
species. (1)
CULTIVATION. Planted in the collection of
rare species of the Scientific Reservation
„Codru”.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the natural
areas protected by the state „Holosnita”,

„Cosauti”, „Rudi–Arionesti”, „PoianaCuratura” (2) and „Vascauti”. (3)
PROTECTION MEASURES. Improvement of
the population’s location; assessment of
the current state and organization of the
protection activities.

PLANTE Pteridophyta

Foto: © Gh. Postolache

Familia Aspleniaceae

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(11); 2. Postolache et al.,
2007; 3. Postolache, 2011.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(11); 2. Postolache et al.,
2007; 3. Postolache, 2011.

Gh. Postolache
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Athyrium filix-femina (L.) Roth.
FILICE-FEMININĂ (SPINAREA-LUPULUI)
Clasa

Polypodiopsida

PLANTE Pteridophyta

Familia Athyriaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost semnalată pe Podişul Moldovei de Nord, Colinele Nistrului,
Podişul Central Moldovenesc şi Podişul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlneşte în regiunile cu climă caldă
şi umedă din Eurasia şi America de
Nord. (3)
HABITATUL. Făgetele sau goruneturile cu fag. Plantă caracteristică
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski
et al.,1928.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar sau în grup, cu abundenţa 1(2).
Plantele juvenile se întâlnesc rar. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Destabilizarea
ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă, acutizată de impactul
climatic al încălzirii globale. (3)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab-acidofilă, microtermofilă. Se înmulţeşte prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie–august.
CULTIVAREA. Plantă decorativă care poate fi utilizată în parcuri cu sol
umed sub coronamentul arborilor.
Frunzele servesc ca material preţios
la confecţionarea buchetelor. (2)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită
de lege, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (ed. a II-a). (4)

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova has been registered on the
Northern Moldavian Plateau, the Nistru hills, the Central Moldavian Plateau
and on the Southern Moldavian Plateau.
Located at the south-eastern limit of its
natural spreading area. A cosmopolitan
plant that occurs in regions with warm
and humid climate of Eurasia and North
America. (3)
HABITAT. Beech groves or sessile oak
groves with beech. The plant is characteristic for the order Fagetalia sylvaticae
Pawlowski et al., 1928.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in groups of 1(2). Juvenile plants occur rarely. (1)
LIMITATION FACTORS. Destabilization of
forest ecosystems through inefficient
management, intensified by climate impact of global warming. (3)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesohygrophilous, mesotro
phic, weak acidophile, micro-thermophilous plant. Propagates by spores. Sporification takes place in June–August.
CULTIVATION. A decorative plant that can
be used in parks with humid soils under
tree crowns. Leaves serve as valuable material for bouquets manufacturing. (2)

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Chirtoacă, 2001(1); 2. Sava, 2010; 3. Гейдеман, 1986; 4. Legislaţia ecologică…,
1999.

Şt. Lazu

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). (4)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Chirtoaca, 2001(1); 2. Sava, 2010;
3. Гейдеман, 1986; 4. Legislatia ecologica...,
1999.

St. Lazu

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
GIMNOCARPIU-FERIGOIDEU
Clasa

Polypodiopsida
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Foto: © P. Pînzaru

PLANTE Pteridophyta

Familia Athyriaceae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în com. Calaraşovca, Lencăuţi (Ocniţa), com. Arioneşti (Donduşeni), com. Tătărăuca
Veche, Zastânca (Soroca), com. Rădenii Vechi (Ungheni), com. Lozova (Străşeni). (1, 3) Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia şi
America de Nord.
HABITATUL. Depresiunile şi râpile
umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetaţia din ordinul Fagetalia.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlneşte în grupuri mici, pe sectoare cu suprafaţa de 2–3(10) m². (1, 3)

FACTORII LIMITATIVI. Dereglarea condiţiilor în locurile de creştere; habitate tipice restrânse; puţine plante
formează spori.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacţie acidă, rar slab acidă şi calcifugă. Se înmulţeşte prin spori şi vegetativ. (3)
CULTIVAREA. Nu există informaţii.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”, în rezervaţiile peisagistice „Calaraşovca”, „Rudi–Arioneşti”
şi în Monumentul geologic şi paleontologic „O porţiune a malului

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be found in the communes of
Calarasovca and Lencauti (Ocnita), Ari
onesti (Donduseni), Tatarauca Veche
and Zastanca (Soroca), in the commune
of Radenii Vechi (Ungheni) and in the
commune of Lozova (Straseni). (1, 3) A
circumpolar species. Spread in Eurasia
and North America.
HABITAT. Depressions and moist ravines
inside oak forests with hornbeam. The
species is typical for the vegetation of Fagetalia order.

QUANTITATIVE ASPECT. The number
of plants is very small. Met in small
groups, on sites with an area of 2–3
(10) m2. (1, 3)
LIMITATION FACTORS. Disturbance of conditions in the places of growth; limited
typical habitats; few plants form spores.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesophylous geophyte. It prefers shadowy places, humid soils with acid, rarely slight acid reaction. A calcifugous plant. Propagates by spores and vegetatively. (3)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book

abrupt al Nistrului” de lângă com.
Lencăuţi. (2)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie; evitarea colectării plantelor pentru ierbar din
locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Pînzaru et al., 1996; 2. Legislaţia ecologică..., 1999; 3. Pînzaru, Cantemir, 2001.

P. Pînzaru, V. Cantemir

of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul
Fagului”, in the landscape reservations
„Calarasovca” and „Rudi–Arionesti”, in
the Geological and Paleontological Monument „Portion of steep bank of Nistru
river” near the commune of Lencauti. (2)
PROTECTION MEASURES. Compliance with
the protection regime; avoidance of herbaria collecting in places of the species
growth.
Information sources

1. Pinzaru et al., 1996; 2. Legislatia ecologica..., 1999; 3. Pinzaru, Cantemir, 2001.

P. Pinzaru, V. Cantemir
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Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
GIMNOCARPIU-ROBERT
Clasa

Polypodiopsida
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Foto: © V. Cantemir

PLANTE Pteridophyta

Familia Athyriaceae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurile de stâncării de pe Colinele Nistrului, din
Podişul Moldovei de Nord şi Podişul
Podoliei. Se află la limita sud-estică a
arealului natural. Plantă cu areal circumpolar (boreal), răspândită în regiunile calde şi umede ale Eurasiei şi
Americii de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Solurile alcaline, microterme; şisturile calcaroase. Plantă caracteristică ord. Thlaspietalia rotundifolia Br.-Bl., 1926. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
grupuri cu un număr redus de indivizi. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea pădurilor şi deterioarea habitatului în
urma gestionării ineficiente a pădurilor şi a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă calcicolă a staţiunilor
mezo-mezohigrofile, oligomezotrofe. Se înmulţeşte prin spori şi prin
rizomi. Sporii se maturizează în lunile iulie–august. (2)
CULTIVAREA. Nu creşte în condiţii exsitu.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în rezervaţiile peisagistice „Climăuţii de Jos”, „Trebujeni”, „Glubokaia Dolina”, în ca-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the rocky forests of the
Nistru hills, of the Northern Moldavian
Plateau and the Podolian Plateau. Located at the south-eastern limit of its natural
spreading area. It is a plant with a boreal
spreading area, spread in warm and humid regions of Eurasia and North America. (1, 2)
HABITAT. Alkaline, micro-thermal soils;
calcareous schist. The plant is characteristic for the order Thlaspietalia rotundifolia Br.-Bl., 1926. (3)

QUANTITATIVE ASPECT. Groups of a limited number of specimens can be met. (3)
LIMITATION FACTORS. Degradation of forest and destruction of habitats as a result of inefficient forest management
and intensifying climate impact of global warming.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A calciphilous plant of meso-mesohygrophylous, oligo-meso-tro
phic growing conditions. Propagates by
spores and rhizomes. Spores get mature
in July–August. (2)
CULTIVATION. It does not grow in ex-situ
conditions.

drul monumentelor naturii geologice „Cosăuţi”, „Stânca” şi „Naslavcea”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Chirtoacă, 2001(3); 2. Гейдеман, 1986; 3.
Pînzaru et al., 2002; 4. Legislaţia ecologică…, 1999.

Şt. Lazu

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the landscape
reservations „Climautii de Jos”, „Trebujeni”, „Glubokaia Dolina”, in the geological natural monuments „Cosauti”,
„Stanca” and „Naslavcea”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Chirtoaca, 2001(3); 2. Гейдеман, 1986;
3. Pinzaru et al., 2002; 4. Legislatia ecolo
gica…, 1999.

St. Lazu

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
FERIGĂ-CARTUZIANĂ
Clasa

Polypodiopsida

PLANTE Pteridophyta

Familia Dryopteridaceae

S

ă
g r

Foto: © Şt. Lazu

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe Podişul Moldovei
de Nord, Colinele Nistrului şi Podişul Central Moldovenesc. Se află
la limita sud-estică de răspândire
spontană. Plantă cu areal circumpolar (boreal). Este semnalată în Siberia, Caucaz, Câmpia Est-Europeană, Europa Centrală şi Atlantică şi
în America de Nord. (2)
HABITATUL. Pădurile de stejar-pedunculat cu mesteacăn din nordul
ţării şi cele de gorun cu fag din Codrii Centrali. Plantă caracteristică
cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger,
1937.

ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plante juvenile se întâlnesc
rar. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale şi a impactului climatic al încălzirii globale. (1, 2)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se înmulţeşte prin spori, care apar în luna mai, se maturizează
şi se răspândesc în iulie–august. (1)
CULTIVAREA. Poate fi utilizată pentru completarea grupurilor de plante cultivate pe terenuri umbrite şi
umede din parcuri şi scuaruri. (4)

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present on the Northern
Moldavian Plateau, the Nistru hills and
the Central Moldavian Plateau. Located on the south-eastern limit of spontaneous spreading area. A plant with a
boreal spreading area. Registered in Siberia, the Caucasus, the East-European
Plain, Central and Atlantic Europe and
in North America. (2)
HABITAT. Forests of European oak with
birch in the north of the country and fo
rests of sessile oak with beech of the Central Codrii. A plant characteristic for the
class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger,
1937.

QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups of 3-5 specimens. The
juvenile plants occur rarely. (1)
LIMITATION FACTORS. Habitat affected by
inappropriate management of natural forests and climate impact of global
warming. (1, 2)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesohygrophilous, moderately acidophile, mesothermophilous plant.
Propagates by spores, which appear in
May, get mature and spread in July–August. (1)
CULTIVATION. It can be used for filling in
plant groups on shady and humid places
in parks and squares. (4)

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în rezervaţiile ştiinţifice „Plaiul Fagului”, „Pădurea
Domnească”, în Rezervaţia peisagistică „Rudi–Arioneşti”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Negru et al., 2002; 2. Chirtoacă, 2001(2);
3. Legislaţia ecologică..., 1999; 4. Sava,
2010.

Şt. Lazu

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the scientific
reservations „Plaiul Fagului”, „Padurea
Domneasca”, in the Landscape Reservation „Rudi–Arionesti”. (3)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Chirtoaca, 2001(2);
3. Legislatia ecologica..., 1999; 4. Sava,
2010.
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Dryopteris dilatata (Hoffman) A. Gray (= D. austriaca (Jacq.)
FERIGĂ-DILATATĂ
Clasa

Woynar ex Schinz. et Thell.)
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Foto: © M. Skotnikova

PLANTE Pteridophyta

Familia Dryopteridaceae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podişul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a
arealului. Plantă cu areal circumpolar (boreal). Este răspândită în toată
Europa, Siberia, în partea muntoasă
a regiunii mediteraneene şi în America de Nord. (1)
HABITATUL. În Rezervaţia ştiinţifică
„Plaiul Fagului” se află într-un loc
umed al pădurii de gorun cu fag.
Plantă caracteristică ord. Fagetalia
sylvaticae Pawlowski et al., 1928.
ASPECTUL CANTITATIV. În Rezervaţia
ştiinţifică „Plaiul Fagului” au fost evidenţiate 2 exemplare (parcela 40). (3)

FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile climatice orientate spre aridizare, precum şi destabilizarea ecosistemelor
forestiere prin gestionare neraţională.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă sciadofilă, mezofilă,
mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se înmulţeşte prin spori,
care se maturizează şi se răspândesc
în luna iulie. Nu se întâlnesc plante
juvenile. (2)
CULTIVAREA. Poate fi utilizată la înverzirea interioarelor.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în
Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”. (4)

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is known in a single location of the
Central Moldavian Plateau. Located on
the south-eastern limit of its spreading
area. A plant with boreal spreading area.
Spread in the whole Europe, Siberia, in
the mountainous part of the Mediterranean region and in North America. (1)
HABITAT. In the Scientific Reservation
„Plaiul Fagului” it is located in a humid place of the forest of sessile oak with
beech. The plant is characteristic for
the order Fagetalia sylvaticae Pawlowski
et al., 1928.

fic
QUANTITATIVE ASPECT. In the Scienti
Reservation „Plaiul Fagului” 2 specimens have been registered (parcel 40). (3)
LIMITATION FACTORS. Aridization of climate, destabilization of forest ecosystems
through irrational management.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A sciadophile, mesophilous,
meso
trophic, moderately acidophile,
mesothermophilous plant. Propagates by
spores, which get mature and spread in
July. Juvenile plants do not occur. (2)
CULTIVATION. It can be used in interiors
design.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Negru et al., 2002; 2. Гейдеман, 1986;
3. Киртоaкэ, Истратий, 1987; 4. Legislaţia
ecologică…, 1999.

Şt. Lazu

the Scientific Reservation „Plaiul Fagului”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Гейдеман, 1986;
3. Киртоaкэ, Истратий, 1987; 4. Legislatia
ecologica…, 1999.
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Dryopteris filix-mas (L.) Schott
FERIGĂ-MASCULINĂ
Clasa

Polypodiopsida
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Foto: © P. Pînzaru

PLANTE Pteridophyta

Familia Dryopteridaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurile revene din Podişul Moldovei Centrale, pe Colinele Nistrului, precum şi
în stânga râului. Plantă cu areal circumpolar (boreal). Este răspândită
în Eurasia, în regiunea mediteraneeană, Balcani, Caucaz, Crimeea. (2)
HABITATUL. Pădurile umbroase, revene cu stejar-pedunculat, gorun şi
fag. Plantă caracteristică ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski et al., 1928.
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
şi se întâlneşte rar, câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen,
pe unele sectoare domină în învelişul ierbos. (1)

FACTORII LIMITATIVI. Degradarea struc-
turii fitocenotice a pădurilor naturale în urma impactului climatic al încălzirii globale şi a gestionării defectuoase.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă mezofilă, mezotrofă,
slab-moderat acidofilă, sciadofilă şi
micro-mezotermofilă. Se înmulţeşte
prin spori şi fragmentarea rizomilor.
Sporificarea are loc în lunile iunie–
august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna. (1)
CULTIVAREA. Poate fi utilizată la formarea sortimentului de plante decorative ale aleelor, scuarurilor şi clumbelor. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în re-

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in humid forests of
the Central Moldavian Plateau, the Nistru hills, as well on the left bank of the
river. A plant with a boreal spreading area. Spread in Eurasia, in the Mediterranean region, the Balkans, the Caucasus,
Crimea. (2)
HABITAT. Shady, humid forests with European oak, sessile oak and beech. It is a
plant characteristic for the order Fagetalia sylvaticae Pawlowski et al., 1928.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
and occurs rarely in groups of 2-3 specimens. In oak forests with hornbeam,

it prevalis in the grass cover of some
sites. (1)
LIMITATION FACTORS. Degradation of phytocenotic structure of natural forests,
caused by climate impact of global warming and by inappropriate management.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesophilous, mesotro
phic,
low-moderately acidophile, sciophy
tic
and micro-mesothermophilous plant.
Propagates by spores and rhizome fragmentation. Sporification takes place in
June–August. Vegetation is long-term,
and also lasts in winter. (1)

zervaţiile ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”, în rezervaţiile peisagistice „La Castel”, „Feteşti”, „Rudi–Arioneşti”, „Holoşniţa” etc. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Гейдеман, 1986; 2. Negru et al. 2002;
3. Legislaţia ecologică..., 1999; 4. Sava,
2010.

Şt. Lazu

CULTIVATION. It can be used for the composition of decorative plants assortment
for paths, squares and flower beds. (4)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”, in the landscape reservations „La Castel”, „Fetesti”, „Rudi–
Arionesti”, „Holosnita” etc. (3)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Гейдеман, 1986; 2. Negru et al., 2002;
3. Legislatia ecologica..., 1999; 4. Sava,
2010.
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Polystichum aculeatum (L.) Roth.
SCUTARIE-ACULEATĂ (CREASTA-COCOŞULUI)
Clasa

Polypodiopsida

PLANTE Pteridophyta

Familia Dryopteridaceae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurile de gorun
cu fag din Podişul Moldovei Centrale, precum şi pe versanţii abrupţi şi
stâncoşi împăduriţi cu stejar pedunculat din Colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane, în Carpaţi, Europa
Centrală, Câmpia Est-Europeană,
Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală
şi Asia Mică. (1)
HABITATUL. Fitocenozele de gorunet
cu fag, precum şi versanţii abrupţi şi
stâncoşi împăduriţi cu stejar-pedunculat. Plantă caracteristică alianţei
STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in forests of sessile
oak with beech on the Central Moldavian Plateau, as well as on steep and rocky
slopes, afforested with European oak on
the Nistru hills. A plant with an Eurasian
spreading area. Spread in the mountainous regions of the Mediterranean Sea, in
the Carpathians, in Central Europe, the
East-European Plain, Crimea, the Caucasus, Central Asia and Asia Minor. (1)
HABITAT. Phytocoenoses of sessile oak
with beech, as well as steep and rocky
slopes afforested with European oak.
The plant is typical for the alliance
Ti
lio platyphylli–Acerion pseudoplatani
Klika, 1955. (2)

178

Tilio platyphylli–Acerion pseudoplatani Klika, 1955. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte solitar
sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc
rar. (1)
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea struc
turii fitocenotice a făgetelor şi goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale şi a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere. (4)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă sciadofilă, mezo-mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se înmulţeşte prin spori, care se răspândesc în
lunile iunie–august. Vegetează iarna.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows solitarily
or in small groups of 2-3 specimens. The
juvenile plants occur rarely. (1)
LIMITATION FACTORS. Degradation of phytocoenotic structure of beech and sessile
oak groves, caused by climate impact of
global warming and by inappropriate
management of forest ecosystems. (4)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A sciophyte, meso-mesohygrophilous, mesotrophic, moderately acidophile, micro-thermophilous plant. Propagates by spores, which spread in June–
August. It vegetates in winter.
CULTIVATION. It can be used in horticulture for the composition of vegetation
groups for shady and humid places in

CULTIVAREA. Poate fi utilizată în horticultură la formarea grupurilor de înverzire a staţiunilor umbrite şi umede
din parcuri şi scuaruri, precum şi la
amenajarea interioarelor. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în rezervaţiile ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”, precum şi în Rezervaţia peisagistică „Rudi–Arioneşti”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.
Surse de informaţie
1. Chirtoacă, 2001(4); 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Legislaţia ecologică…, 1999; 4. Sava,
2010.
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parks and squares, and in the interior design. (4)
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul
Fagului”, and in the Landscape Reservation „Rudi–Arionesti”. (3)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.
Information sources
1. Chirtoaca, 2001(4); 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Legislatia ecologica…, 1999; 4. Sava,
2010.
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (=Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar p.p.)
PTERIDEUL-VULTURULUI (FERICEA-VULTURULUI)
Clasa

Polypodiopsida
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este cunoscută în două localităţi: s. Măgurele (Ungheni) şi s. Logăneşti (Hânceşti). Se află la limita
sud-estică a arealului. Peste hotarele ţării este răspândită în latitudinile superioare din pădurile conifere şi
foioase. (1)
HABITATUL. Pădurile de stejar-pedunculat, fag şi gorun. Plantă caracteristică clasei Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieger, 1937. (2)
ASPECTUL CANTITATIV. Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
FACTORII LIMITATIVI. Degradarea struc
turii fitocenozelor din pădurile cu

gorun şi fag, influenţate de impactul
climatic al încălzirii globale şi gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă oligotrofă, moderat
acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermofilă. Se înmulţeşte prin spori. Sporificarea are
loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră şi lumină din
câmp deschis. (3)
CULTIVAREA. Poate fi cultivată ca plantă decorativă.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia de plante medicinale „Logăneşti”. (4)

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respecta
rea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is known in two locations:
the villages of Magurele (Ungheni) and
Loganesti (Hancesti). Located at the
south-eastern limit of its spreading area.
Outside the country it is spread in superior latitudes of coniferous and deciduous forests. (1)
HABITAT. Forests of European oak, beech
and sessile oak. A plant characteristic for
the class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger, 1937. (2)
QUANTITATIVE ASPECT. The species is represented by 2-3 specimens in places of
cohabitation.

LIMITATION FACTORS. Degradation of
the structure of plant communities of
forests with sessile oak and beech, affected by global warming impact and poor
management of the forest fund.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS. An oliogotrophic, moderately
acidophile, mesoxero-mesophilous, helio-sciophilous, micro-thermophilous
plant. Propagates by spores. Sporification takes place in July. The plant is resistant to penumbra and the light in the
open place. (3)
CULTIVATION. It can be cultivated as a decorative plant.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Reservation of Medicinal Plants „Loganesti”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.

PLANTE Pteridophyta

Foto: © T. Винокурова

Familia Hypolepidaceae

Surse de informaţie
1. Negru et al., 2002; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Гейдеман, 1986; 4. Legislaţia ecologică…, 1999.

Şt. Lazu

Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Гейдеман, 1986; 4. Legislatia ecologica…, 1999.
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Ophioglossum vulgatum L.
LIMBA-ȘARPELUI
Clasa

Polypodiopsida
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Foto: © А. Kovalchuk (stg.), P. Evseenkov (dr.)

PLANTE Pteridophyta

Familia Ophioglossaceae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea
s. Ivancea (Orhei) şi într-o plantație
de salcâm din Rezervația ştiinţifică
„Pădurea Domnească” în preajma
s. Cobani (Glodeni). Peste hotarele
ţării crește sporadic în zona de silvostepă până în etajul boreal. Specie
circumpolară.
HABITATUL. O populație de Ophioglosum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o
plantație de salcâm în apropierea lacului „La Fontal” din Rezervația ştiinţifică „Pădurea Domnească”.
ASPECTUL CANTITATIV. În populația
din Rezervația ştiinţifică „Pădurea

Domnească” au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa monitorizării populaţiei; întreprinderea
unor lucrări de reconstrucție a arboretelui (salcâmet).
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezo-mezohigrofită. Se
înmulțește prin spori și vegetativ.
Sporogeneza are loc în iulie–septembrie. (1, 2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul Rezervației
ştiinţifice „Pădurea Domnească”.
Populația din apropierea s. Ivan-

cea a dispărut, iar cea din pădurea
Rosoșeni nu este confirmată.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Precizarea lo
cului unde actualmente se află popu
lația și organizarea măsurilor de pro
tecție.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts of the village of Ivancea (Orhei), in
a plantation of black locust in the Scientific Reservation „Padurea Domneasca”
on the outskirts of the village of Cobani
(Glodeni). Outside the country it grows
sporadically in the forest steppe zones up
to boreal level. A circumpolar species.
HABITAT. The population of the Ophioglosum vulgatum has been registered in
the lowland occupied by a plantation of
black locust in areas of the „La Fontal”
lake in the Scientific Reservation „Padurea Domneasca”.

QUANTITATIVE ASPECT. More than 500
specimens have been registered in the
population of the Scientific Reservation
„Padurea Domneasca”.
LIMITATION FACTORS. Lack of the populations’ monitoring; carrying out of reconstruction works in the tree stand
(black locust grove).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species. A geophyte.
An oligotrophic, mesohygrophytehydrophyte plant. Propagates by spores
and vegetatively. The sporogenesis takes
place in July–September. (1, 2)
CULTIVATION. No information.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Padurea Domneasca”. The
population on the outskirts of the village of Ivancea has disappeared, and the
presence of the population of the forest
Rososeni has not been confirmed.
PROTECTION MEASURES. Improvement of
actual location of the species population
and organization of protection measures.

Surse de informație
1. Chirtoacă, 2001(7); 2. Киртоакэ, 1970.

Gh. Postolache

Information sources
1. Chirtoaca, 2001(7); 2. Киртоакэ, 1970.
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Polypodium vulgare L.
POLIPODIU COMUN (IARBĂ-DULCE)
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe Podişul Moldovei
de Nord, Colinele Nistrului, Podişul Central Moldovenesc şi pe Podişul Podoliei (UATSN). Se află la limita sud-estică a răspândirii spontane. Plantă cu areal circumpolar (boreal), semnalată în Europa, Ural,
Crimeea, Carpaţi. (3)
HABITATUL. Pădurile revene. Plantă caracteristică alianţei Tilio pla
typhylli–Acerion pseudoplatani Klika, 1955. Creşte solitar între muşchi
şi licheni pe şisturi calcaroase. (1, 2)
ASPECTUL CANTITATIV. Este reprezentată prin 2-3 frunze dezvoltate din
tr-un rizom îngroşat de pe stâncării. (3)

FACTORII LIMITATIVI. Defrişarea pădurilor mezofile cu stejar-pedunculat din stâncării.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă mezofilă, saxicolă, heliosciadofilă, euritrofă. Se înmulţeşte
prin spori şi fragmentarea rizomilor.
Sporii se maturizează şi se răspândesc
în lunile iunie–septembrie. (1)
CULTIVAREA. Plantă decorativă care
poate fi utilizată la amenajarea rocăriilor, a scuarurilor şi la sădirea în
ghivece. (4)
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
măsurilor de ocrotire în toate locurile de creştere.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present on the Northern
Moldavian Plateau, the Nistru hills, the
Central Moldavian Plateau and on the
Transnistrian Podolian Upland. Located
at the south-eastern limit of its spontaneous spreading area. A plant with a boreal
spreading area, met in Europe, the Urals,
Crimea and the Carpathians. (3)
HABITAT. Humid forests. A plant characteristic for the alliance Tilio platyphylli–Acerion pseudoplatani Klika, 1955. It
grows solitarily among mosses and lichens on calcareous schist. (1, 2)

QUANTITATIVE ASPECT. Represented by 2-3
leaves developed from a thickened rhizome on cliffs. (3)
LIMITATION FACTORS. Deforestation of
mesophilous forests with European oak
of cliffs.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mesophilous, saxicolous, helio-sciophilous, eurytrophe plant. Propagates by spores and rhizome fragmentation. Spores get mature and spread in
June–September. (1)
CULTIVATION. A decorative plant that
can be used in landscaping of rockeries,
squares and planted in flowerpots too. (4)

PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection measures in all sites of the species growth.

PLANTE Pteridophyta

Foto: © Gh. Postolache

Familia Polypodiaceae

1. Negru et al., 2002; 2. Pînzaru et al., 2002;
3. Гейдеман, 1986; 4. Sava, 2010.

Şt. Lazu, V. Ţîmbalî

Information sources
1. Negru et al., 2002; 2. Pinzaru et al., 2002;
3. Гейдеман, 1986; 4. Sava, 2010.

St. Lazu, V. Timbali
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Thelypteris palustris Schott
PAPILARIE-PALUSTRĂ
Clasa
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Foto: © V. Cantemir

PLANTE Pteridophyta

Familia Thelypteridaceae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte lângă com. Selişte (Orhei),
com. Lozova (Străşeni), com. Rădenii Vechi (Ungheni), com. Bobeica (Hâncești), pe malurile lacului
Manta (Cahul). Peste hotarele ţării
este răspândită în Eurasia şi America
de Nord. (1,2)
HABITATUL. Luncile umede; sectoarele mlăştinoase şi umede din pădurile de fag cu carpen; stufărişurile de
pe malurile lacurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. În locurile de
creştere cunoscute abundenţa este
de 2-3, pe alocuri formează pâlcuri.
În luncile cosite plantele au o vitalitate scăzută şi nu formează spori.

Efectivul populaţiei este stabil în locurile ocrotite.
FACTORII LIMITATIVI. Cositul şi drenarea în locurile de creştere a speciei.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Helohidatofită circumpolară. Plantă heliofilă, mezohigrofilă,
euritermă. Se înmulţeşte prin spori,
care se formează în iulie–august, şi
pe cale vegetativă. (3)
CULTIVAREA. Nu creşte în condiţii exsitu.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în rezervaţiile ştiinţifice „Codru” şi „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a locurilor de creş-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the communes
of Seliste (Orhei), Lozova (Straseni),
Radenii Vechi (Ungheni) and Bobeica (Hancesti), on the banks of the lake
Manta (Cahul). Outside the country it is
spread in Eurasia and North America. (1,
2)
HABITAT. Humid meadows; marshy and
wet areas in beech forests with hornbeam; reed associations on lake banks.
QUANTITATIVE ASPECT. It grows in 2-3
groups, in some places it forms clusters.
In the mowed meadows the plants have
a low vitality and do not form spores. In

protected areas, the number of specimens
in the population is stable.
LIMITATION FACTORS. Mowing and drainage in the places of the species growth.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A circumpolar helohidatophyte,
mesohygrophilous and eurythermal
plant. Propagates by spores and vegetative. It makes spores in July–August. (3)
CULTIVATION. It does not grow ex-situ.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul
Fagului”.

tere a speciei – lacul Manta şi sectorul din apropierea com. Selişte (Orhei).
Surse de informaţie
1. Гейдeман et al., 1982; 2. Chirtoacă,
2001(5); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

PROTECTION MEASURES. Taking the species places of growth under state protection – Manta lake and the sector near by
the commune of Seliste (Orhei).
Information sources

1. Гейдeман et al., 1982; 2. Chirtoaca,
2001(5); 3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir

Marsilea quadrifolia L.
TRIFOI-CU-PATRU-FOI
Clasa
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Foto: © В. Куделя

PLANTE Pteridophyta

Familia Marsileaceae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul din apropierea s. Etulia
(Vulcănești). Peste hotarele ţării este răspândită în Europa Centrală și
de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în
America de Nord. (1)
HABITATUL. Apele stagnante sau lin
curgătoare; sub adăpostul comuni
tăților de stuf și papură în apropiere de maluri.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici.
FACTORII LIMITATIVI. Efectuarea lucrărilor hidrotehnice şi de desecare

în apropiere de malurile lacului Cahul.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Specie perenă, hidroheliofită. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza
pețiolului. Frunzele se întind pe pedunculi lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august–septembrie.
Plantă higrofită. (2)
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Evidenţierea populațiilor; elaborarea recomandărilor de protecție; includerea
în Lista speciilor protejate de stat.

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the outskirts
of the Cahul lake near the village of Etulia (Vulcanesti). Outside the country it is
spread in Central and Southern Europe,
the Caucasus, West Siberia, Afghanistan, India, China, Japan and North
America. (1)
HABITAT. Stagnant or slowly flowing waters; under the cover of associations of
cane and fern in the sites adjacent to the
banks.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms small
groups.

LIMITATION FACTORS. Carrying out of hydro-technical and drainage works in the
surroundings of banks of the Cahul lake.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A perennial species. A hydroheliophyte. The rhizome is thin. Sporocarps
are elliptic, situated at the base of petioles. Leaves grow on long and branched
stalks. Sporogenesis takes place in August–September. A hygrophyte plant. (2)
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Identification of
the populations; development of recom-

mendations for protection; inclusion in
the List of species protected by the state.

1. Ciocârlan, 2000; 2. Negru, 2007.

Gh. Postolache, Gh. Titică

Information sources
1. Ciocarlan, 2000; 2. Negru, 2007.

Gh. Postolache, Gh. Titica
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Salvinia natans (L.) All.
PEŞTIŞOARĂ-NATANTĂ
Clasa
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Foto: © V. Cantemir

PLANTE Pteridophyta

Familia Salviniaceae
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STATUTUL. Specie periclitată [Endangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Nezavertailovca (UATSN), com.
Palanca (Ştefan-Vodă), în lacurile
Beleu şi Manta lângă com. CâşliţaPrut (Cahul). Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord şi America de Nord. Relict terţiar. (1, 2)
HABITATUL. Lacurile, albiile vechi
ale râurilor cu ape stagnante şi lin
curgătoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Numărul total
de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe
suprafaţa apei desişuri nu prea mari.
Efectivul acestei specii de ferigi se

micşorează, iar în unele locuri de
creştere s-a constatat dispariţia ei.
FACTORII LIMITATIVI. Poluarea bazinelor de apă; secetele din ultimii ani;
desecarea şi activităţile de hidroameliorare.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Ferigă anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulţeşte prin spori şi porţiuni de plantă,
care ajung la maturitate în august–
septembrie, formând sporocarpi. (3)
CULTIVAREA. În condiţii ex-situ creşte
în lacurile Grădinii Botanice a AŞM.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în: Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a); Lista
Roşie a Europei.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be found near the commune of Nezavertailovca (Transnistrian
region), the commune of Palanca (Stefan-Voda), in lakes Beleu and Manta in
the commune of Caslita-Prut (Cahul).
The species habitat includes Eurasia,
North Africa and North America. A tertiary relic. (1, 2)
HABITAT. Lakes, old rivers beds with stagnant and slowly flowing waters.
QUANTITATIVE ASPECT. The total number
of plants is unknown. In some parts of
water basins it forms on the water surface small thickets. The number of this

species of ferns is declining, and in some
growing places its disappearance was registered.
LIMITATION FACTORS. Pollution of water
basins; droughts of recent years; drainage and land-reclaiming activities.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. An annual, aquatic, natant
(floating), Eurasian, ultra-hydrophilous
and mesothermal fern, helohidatophyte.
Propagated by spores and plant portions,
which become mature in August–September, forming sporocarps. (3)
CULTIVATION. In ex-situ conditions it
grows in the lakes of the Botanic Garden
of the Academy of Sciences of Moldova.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de protecţie în Rezervaţia
ştiinţifică „Prutul de Jos” şi crearea
Rezervaţiei „Nistrul Inferior”.
Surse de informaţie
1. Гейдeман et al., 1982; 2. Negru, 2001;
3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir, V. Ţîmbalî

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in: The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition); the European Red List.
PROTECTION MEASURES. Protection regime in the Scientific Reservation „Prutul de Jos” and the inauguration of the
Reservation „Nistrul Inferior”.
Information sources
1. Гейдeман et al., 1982; 2. Negru, 2001;
3. Negru et al., 2002.

V. Cantemir, V. Timbali

BRYOPHYTA

Clasa BRYOPSIDA
Familia Brachyteciaceae
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Cirifilum-pilifer

Familia Climaciaceae
Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr – Climacium-dendroideu

Familia Ditrichaceae
Ditrichum flexicaule (Schl.) Hampe – Ditricum-flexicaul

Familia Neckeraceae
Neckera pennata Hedw. – Nechera-penată

Familia Orthotrichaceae
Orthotrichum patens Bruch – Ortotricum-patens

Familia Thuidiaceae
Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt. – Tuidium-delicat

Familia Trichostomaceae
Weisia fallax (Sehlm.) – Weisie-înşelătoare

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
CIRIFILUM-PILIFER
Clasa

Bryopsida

PLANTE Bryophyta

Familia Brachyteciaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte la nord-est de com. Cotiujeni (Briceni). Peste hotarele ţării
este răspândită în Europa Atlantică, Câmpia Est-Europeană, Caucaz,
Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Feroe, America de Nord şi în
Asia de Sud-Vest. (1, 2)
HABITATUL. Vegetează pe sol umed,
în asociaţiile pădurilor de stejar cu
cireş.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
FACTORII LIMITATIVI. Învelişul ierbos
înalt şi des, care împiedică răspândirea sporilor.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă dioică. Capsula este cilindric-alungită, încovoiată. Se
înmulţeşte pe cale sexuată (gameţi
masculini şi feminini) şi asexuată
(spori, porţiuni de perniţe). Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă. (3)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Rosoşeni”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea regimului de ocrotire; excluderea
colectării, cositului, păşunatului, lucrărilor agrotehnice etc.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows to north-east of the
commune of Cotiujeni (Briceni). Outside the country it can be found in the
Atlantic Europe, in the East-European Plain, the Caucasus, Siberia, Greenland, Island, Faroe Islands, North America and South-Western Asia. (1, 2)
HABITAT. It vegetates on moist soils, in the
associations of oak grove with cherry.
QUANTITATIVE ASPECT. Small groups can be
found. The plants number is very small.
LIMITATION FACTORS. The high and thick
grass cover that impedes the spores
spreading.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dioecious plant. The capsule is
cylindrically elongated, curved. Propagates sexually (male and female gametes)
and asexually (spores, portions of patches). A land, mesohygrophilous and photosciophilous plant. (3)
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Natural
Reservation of Medicinal Plants „Rososeni”.

PROTECTION MEASURES. Protection regime; exclusion of collecting, mowing,
grazing, agro-technical works etc.

1. Абрамова et al., 1961; 2. Бардунов,
1969; 3. Симонов, 1978.

A. Begu

Information sources

1. Абрамова et al., 1961; 2. Бардунов,
1969; 3. Симонов, 1978.

A. Begu

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
CLIMACIUM-DENDROIDEU
Clasa

Bryopsida

PLANTE Bryophyta

Familia Climaciaceae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Cotiujeni (Briceni), com. Vatici (Orhei),
com. Bahmut (Călăraşi), com. Şaptebani (Râşcani), com. Trebisăuţi
(Briceni). (1, 2) Peste hotarele ţării se întâlneşte în zona temperată a
Eurasiei şi Americii de Nord. (3)
HABITATUL. Vegetează pe sol umed în
asociaţiile pădurilor revene de stejar
cu mesteacăn, arţar, carpen. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
grupuri mici sau plante solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei; distrugerea fitocenozelor naturale.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindric-alungită. Generaţia gametofitului este caracterizată prin formarea gameţilor masculini şi feminini pe diferite exemplare de plante, iar generaţia
sporofitului – prin formarea sporilor
în sporogoni. Vegetativ se mai poate
înmulţi prin porţiuni de perniţe/tufe. Tulpiniţele primare sunt prostrate, iar cele secundare – erecte şi ramificate în partea superioară. Plantă
mezofilă, hidrofilă, fotofilă, acidofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Pro-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the communes
of Cotiujeni (Briceni), Vatici (Orhei),
Bahmut (Calarasi), Saptebani (Rascani),
Trebisauti (Briceni). (1, 2) Outside the
country it can be found in the temperate
zones of Eurasia and North America. (3)
HABITAT. It vegetates on moist soil in the
associations of humid forests with birch,
maple and hornbeam. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. Small groups or
isolated plants can be found.
LIMITATION FACTORS. Lack of favorable
ecological conditions for the species de-

velopment; the destruction of the natural
phytocenoses.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dioecious plant. The capsule
is erect, straight, cylindrically elongated.
Gametophyte generation is characterized by the formation of male and female
gametes in different plant specimens
and sporophyte generation – by forming
spores in sporogony. It can also be propagated vegetatively by portions of patches/tufts. Primary stems are prostrate and
secondary – erect and branched at the
top of stems. Mesophillous, hydrophilous, photophilous and acidophile plant.
CULTIVATION. Not practiced.

tejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Rosoşeni”
şi Parcul Naţional „Orhei”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
vegetaţiei specifice în locurile de
creştere a speciei.
Surse de informaţie
1. Симонов, 1972; 2. Begu, 2011; 3. Абрамова et al., 1961; 4. Cимонов, 1978.

A. Begu

PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Natural
Reservation of Medicinal Plants „Rososeni” and in the National Park „Orhei”.
PROTECTION MEASURES. The preservation
of the specific vegetation in the growing
places of the species.
Information sources

1. Симонов, 1972; 2. Begu, 2011; 3. Абрамова et al., 1961; 4. Cимонов, 1978.

A. Begu
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Ditrichum flexicaule (Schl.) Hampe
DITRICUM-FLEXICAUL
Clasa
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Foto: © Hermann Schachner

PLANTE Bryophyta

Familia Ditrichaceae
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe malurile Nistrului
din sectorul superior. (1) A fost înregistrată în apropierea com. Naslav
cea (Ocniţa). (2) Peste hotarele ţării este răspândită în regiunile arctice şi boreale şi în cele temperate din
Eurasia şi America de Nord, pe Insulele Canare şi Madeira din Oceanul
Atlantic, în zonele montane din Asia
de Sud-Est, în Africa, Insulele Pacifice ale Noii Zeelande şi Noua Guinee. (3)
HABITATUL. Solurile şi stâncile calcaroase.
ASPECTUL CANTITATIV. Tufele sunt
joase, dense şi foarte rar întâlnite.

FACTORII LIMITATIVI. Lipsa habitatelor cu condiţii ecologice favorabile.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă dioică. Capsulă erectă, ovat-alungită. Se înmulţeşte pe
cale sexuată (gameţi masculini şi feminini) şi asexuată (spori, porţiuni
de tufe/perniţe). Generaţia gametofitului predomină şi este caracterizată prin formarea gameţilor masculini şi feminini pe diferite exemplare de plante, iar generaţia sporofitului – prin formarea sporilor în sporogoni. Calcifilă, psamofită, mezofilă, heliofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Re-

zervaţia peisagistică „La 33 de vaduri”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Respectarea
regimului de protecţie a speciilor periclitate conform cerinţelor UICN.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present on the banks of
the upper Nistru river. (1) Registered on
the outskirts of the commune of Naslavcea (Ocnita). (2) Outside the country it
is spread in the arctic and boreal regions
and in the temperate regions of Eurasia
and North America, on the Canary and
Madeira Islands in the Atlantic Ocean,
in the mountainous areas of South-Eastern Asia, Africa, Pacific Islands of New
Zealand and New Guinea. (3)
HABITAT. Rocky soils and calcarous cliffs.
QUANTITATIVE ASPECT. The tufts are low,
dense and rarely occurring.

LIMITATION FACTORS. Lack of habitats
with favorable ecological conditions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dioicous plant. Erect, elongate-ovate capsule. Propagates sexually
(male and female gametes) and asexually (spores, portion of tufts/„pads”). The
generation of gametophyte prevails and
can be characterized by forming male
and female gametes on different specimens of the plant, whereas the sporophyte – by forming spores in sporangia.
A calciphylous, sand-loving, mesophylous and heliophyte plant.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „La 33 de vaduri” .
PROTECTION MEASURES. Protection regime for the endangered species according to the IUCN requirements.

Surse de informaţie
1. Симонов, 1978; 2. Simonov, Begu, 2006;
3. Абрамова et al., 1961.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1978; 2. Simonov, Begu, 2006;
3. Абрамова et al., 1961.

A. Begu

Neckera pennata Hedw.
NECHERA-PENATĂ
Clasa

Bryopsida

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Dick Haaksma

PLANTE Bryophyta

Familia Neckeraceae

STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Balatina
(Glodeni), com. Bahmut (Călăraşi)
şi Corneşti (Ungheni). (1) Peste hotarele ţării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală. (2)
HABITATUL. Pe scoarţa arborilor în
comunităţile pădurilor de luncă şi în
pădurile revene de gorun cu fag. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile ecologice extreme pentru dezvoltarea
populaţiilor; sensibilitate sporită la
poluarea aerului. (4)

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Plantă monoică. Se înmulţeşte pe cale vegetativă. Anteridiile şi
arhegoanele se formează pe aceleaşi
exemplare de plante. Capsula ovatalungită sau ovată, brună. Epifită,
mezofilă, sciafilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în rezervaţiile ştiinţifice „Plaiul Fagului” şi „Pădurea
Domnească”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
condiţiilor ecologice şi a vegetaţiei
în cadrul căreia creşte specia.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of the
commune of Balatina (Glodeni), the communes of Bahmut (Calarasi) and Cornesti
(Ungheni). (1) Outside the country it is
spread in Eurasia, North America, New
Zealand, Tasmania, Australia and Central Africa. (2)
HABITAT. It grows on the tree bark in
floodplain forests communities, in the
phytocenoses of moist forests of sessile
oak with beech. (3)
rely met, usuQUANTITATIVE ASPECT. Ra
ally in small groups.

LIMITATION FACTORS. The extreme eco
logical conditions for the population’s
development; high sensitivity to air pollution. (4)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A monoicous plant. Propagates
vegetatively. Antheridia and archegonia
are produced on the same plant. Capsules are oblong-ovate or ovate, brown.
An epiphyte, mesophillous and sciophilous plant.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the Sci-

entific Reservations „Plaiul Fagului” and
„Padurea Domneasca”.
PROTECTION MEASURES. Maintenance of
ecological conditions and the vegetation
in the places of the species growth.

1. Симонов, 1972; 2. Абрамова et al., 1961;
3. Симонов, 1978; 4. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu

Information sources

1. Симонов, 1972; 2. Абрамова et al., 1961;
3. Симонов, 1978; 4. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu
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Orthotrichum patens Bruch
ORTOTRICUM-PATENS
Clasa

Bryopsida

PLANTE Bryophyta

Familia Orthotrichaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona nordică şi
Codrii Moldovei (1), în special în
pădurea din preajma com. Sadova
(Călăraşi). (2) A fost înregistrată în
pădurea din apropierea com. Cernoleuca (Donduşeni). (3) Peste hotarele ţării a fost semnalată în regiunile
cu climă temperată din Europa.
HABITATUL. Scoarţa arborilor din
ecosistemele forestiere.
ASPECTUL CANTITATIV. Tufele sunt
mici şi rar întâlnite.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa habitatelor cu condiţii ecologice favorabile;
sensibilitate la poluarea aerului cu
SO2.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă monoică. Capsulă
erectă, octaliniată. Se înmulţeşte
pe cale sexuată (gameţi) şi asexuată (spori, porţiuni de tufe/perniţe).
Generaţia gametofitului predomină şi este caracterizată prin formarea gameţilor masculini şi feminini
pe aceeaşi plantă, iar generaţia sporofitului – prin formarea sporilor în
sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia naturală silvică de plante
medicinale „Cernoleuca”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Respectarea regimului de protecţie a specii-

lor vulnerabile conform cerinţelor
IUCN.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the North of the
country and in the Moldovan Codrii (1),
especially in forests on the outskirts of
the commune of Sadova (Calarasi). (2)
Registered in forest on the outskirts
of the commune of Cernoleuca (Donduseni). (3) Outside the country it has
been registered in regions of temperate
climate in Europe.
HABITAT. Bark of trees of the forest ecosystems.
QUANTITATIVE ASPECT. The tufts are small
and rarely met.

LIMITATION FACTORS. Lack of habitats
with favorable ecological conditions; sensibility to the pollution of air with SO2.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A monoicous plant. Erect, octahedron capsule. Propagates sexually
(gametes) and asexually (spores, portion
of tufts/„pads”). The generation of gametophytes prevails and can be characterized by forming male and female gametes on the same specimen, whereas the
sporophyte – by forming spores in sporangia. A cortical, mesophillous and
sciophilous plant.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Natural Forest Reservation for Medicinal Plants „Cernoleuca”.
PROTECTION MEASURES. Observation of
the protection regime for the vulnerable
species in accordance with the IUCN requirements.

Surse de informaţie
1. Симонов, 1978; 2. Симонов, 1972; 3. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1978; 2. Симонов, 1972; 3. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu

Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt.
TUIDIUM-DELICAT
Clasa
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PLANTE Bryophyta

Familia Thuidiaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în zona de nord şi
Codrii Moldovei, mai ales în apropierea com. Sadova (Călăraşi). (1)
A fost înregistrată în apropierea
s. Ţâpova, com. Lalova (Rezina). (2)
Peste hotarele ţării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în
Eurasia şi America de Nord, în America de Sud şi Australia.
HABITATUL. Solurile uşoare şi rocile
din pădurile de foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Tufele sunt
dense şi foarte rar întâlnite.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa habitatelor
cu condiţii ecologice favorabile. (3)

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă dioică. Se înmulţeşte pe cale sexuată (gameţi) şi asexuată (spori, porţiuni de tufe/perniţe).
Generaţia gametofitului predomină şi este caracterizată prin formarea
gameţilor masculini şi feminini pe
diferite exemplare de plante, iar generaţia sporofitului – prin formarea
sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Ţâpova”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Respectarea regimului de protecţie a speciilor vulnerabile conform cerinţelor
IUCN.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the northern area
and Moldovan Codrii, especially on the
outskirts of the commune Sadova (Calarasi). (1) Registered near the village of
Tapova, the commune of Lalova (Rezina). (2) Outside the country it has a circumpolar spreading, being registered
in Eurasia and North America, South
America and Australia.
HABITAT. Light soils and cliffs in the deciduous forests.
QUANTITATIVE ASPECT. The tufts are dense
and rarely met.

LIMITATION FACTORS. Lack of habitats
with favorable ecological conditions. (3)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dioicous plant. Propagates sexually (male and female gametes) and asexually (spores, portions of tufts/„pads”).
The generation of gametophytes prevails and can be characterized by forming male and female gametes on different
specimens of the plant, whereas the sporophyte – by forming spores in sporangia. A saxicolous, terricolous, mesophilous, photophyte and sciofilous plant.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Tapova”.
PROTECTION MEASURES. Protection regime for the vulnerable species according
to the IUCN requirements.

1. Симонов, 1972; 2. Begu, 2011; 3. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1972; 2. Begu, 2011; 3. Simonov, Begu, 2006.

A. Begu
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Weisia fallax (Sehlm.)
WEISIE-ÎNŞELĂTOARE
Clasa

Bryopsida

PLANTE Bryophyta

Familia Trichostomaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe malurile Prutului
din sectorul superior. (1) A fost înregistrată în apropierea s. Ţâpova,
com. Lalova (Rezina). (2, 4) Peste
hotarele ţării are o răspândire limitată în Eurasia şi America de Nord,
pe Insulele Canare şi Madeira din
Oceanul Atlantic, precum şi în zonele montane din Asia Mică, Africa
şi Madagascar. (3)
HABITATUL. Stâncile calcaroase şi solurile uşoare.
ASPECTUL CANTITATIV. Tufele sunt
joase, dense şi foarte rar întâlnite.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa habitatelor cu condiţii ecologice favorabile.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Plantă monoică. Se înmulţeşte pe cale sexuată (gameţi) şi asexuată (spori, porţiuni de tufe/perniţe). Generaţia gametofitului predomină şi este caracterizată prin formarea gameţilor masculini şi feminini pe aceeași plantă, iar generaţia
sporofitului – prin formarea sporilor
în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, fitofilă, calcifilă. (3)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Ţâpova”. (4)
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Respectarea regimului de protecţie a speciilor vulnerabile conform cerinţelor
IUCN.

Surse de informaţie

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present on the banks of the
Prut river in its upper part. (1) Registered
on the outskirts of the village of Tapova, the commune of Lalova (Rezina). (2,
4) Outside the country it has a limited
spreading in Eurasia and North America, on the Canary and Madeira Islands in
the Atlantic Ocean, as well as in mountainous zones in Asia Minor, Africa and
Madagascar. (3)
HABITAT. Calcareous cliffs and light soils.
QUANTITATIVE ASPECT. The tufts are low,
dense and very rarely met.

LIMITATION FACTORS. Lack of habitats
with favorable ecologic conditions.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A monoicous plant. Propagates sexually (gametes) and asexually (spores, portion of tufts/„pads”). The
generation of gametophytes prevails and
can be characterized by forming male
and female gametes on the same specimen, whereas the sporophyte – by forming spores in sporangia. A saxicolous, xerophilous, phytophilous and calcifilous
plant. (3)
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Tapova”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection regime for the vulnerable species according
to the IUCN requirements.

1. Симонов, 1978; 2. Simonov, Begu, 2006;
3. Лазаренко, 1955; 4. Begu, 2011.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1978; 2. Simonov, Begu, 2006;
3. Лазаренко, 1955; 4. Begu, 2011.

A. Begu

ALGE
ALGAE
Clasa Hormogoniophyceae
Familia Anabaenaceae
Anabaena propinqua Setchell. et Gardn. – Anabenă-propingă

Familia Nodulariaceae
Nodularia harweyana (Thwait.) Thur. – Nodularie-harveiană

Familia Nostocaceae
Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt.) Elenk. – Nostoc-flagelat
Nostoc gelatinosum Schousb. – Nostoc-gelatinos

Clasa Centreophyceae
Familia Biddulphiaceae
Biddulphia laevis Ehr. – Bidulfie-lucioasă

Clasa Pennatophyaceae
Familia Gomphonemataceae
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt – Didimosfeniegeminată

Clasa Bangiophyceae
Familia Bangiaceae
Bangia atropurpurea (Roth.) Ag. – Bangie-atropurpură

Familia Compsopogonaceae
Compsopogon chalybeus Kutz. – Compsopogon-halibeu

Anabaena propinqua Setchell. et Gardn.
ANABENĂ-PROPINGĂ
Clasa

Hormogoniophyceae
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PLANTE

Alge

Familia Anabaenaceae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova a fost depistată pe sol, lângă
s. Bogdanovca (Cimişlia). Peste hotarele ţării se întâlneşte pe solurile
salinizate din sudul Ucrainei. (1, 2)
HABITATUL. Cernoziomurile din sudul Moldovei.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
în exemplare solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea
solului.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii şi spori. Este o algă azotfixatoare, termofilă, b-mezosaprobă.

CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conserva
rea solului din apropierea s. Bogdanovca, unde se întâlneşte alga.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it has been registered on the soil surface
near the village of Bogdanovca (Cimislia).
Outside the country it is present on salinized soils in the South of Ukraine. (1, 2)
HABITAT. Black soils of the southern region of the Republic of Moldova.
QUANTITATIVE ASPECT. Solitary specimens can be met.
LIMITATION FACTORS. Soil development.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A fibrous alga. Propagates by
division of cells, by hormogonia and

spores. Is a nitrogen-fixing, thermophilous, β-mesosaprobic alga.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
soils near the village of Bogdanovca,
where the alga occurs.

Surse de informație
1. Визначник прiсноводних водорослей
Украiнскоi РСР, 1968; 2. www.algae.md

Victor Șalaru

Information sources
1. Визначник прiсноводних водорослей
Украiнскоi РСР, 1968; 2. www.algae.md

Victor Salaru

Nodularia harweyana (Thwait.) Thur.
NODULARIE-HARVEIANĂ
Clasa
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PLANTE

Alge

Familia Nodulariaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea s. Bogdanovca (Cimişlia). Peste hotarele ţării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz,
Europa de Vest, America de Nord,
Africa, insula Java. (1, 2)
HABITATUL. Solurile salinizate.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnește
în exemplare solitare sau trihomii,
unindu-se în colonii.
FACTORII LIMITATIVI. Desalinizarea
solurilor de luncă prin drenare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Trihomii sunt liniari sau
puțin încovoiați, înveliți în vagine

gelatinoase slab evidenţiate. Este o
algă azotfixatoare. Se reproduce prin
diviziunea celulelor, hormogonii și
spori.
CULTIVAREA. Lipsește informația.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conserva
rea solului pe care crește specia.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is spread on salinized soils
near the village of Bogdanovca (Cimislia). Outside the country it is spread in
Ukraine, Israel, the Caucasus, Western
Europe, North America, Africa, Island
Java. (1, 2)
HABITAT. Salinized soils.
QUANTITATIVE ASPECT. It can be met as
solitary specimens or trichomes, united
in colonies.
LIMITATION FACTORS. Desalinization of
the floodplain soils through drainage.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Trichomes are linear or slightly

involute, wrapped up into a gelatinous
sheath, which is weakly noticeable. A nitrogen-fixing alge. Reproduced through
cell-division, hormogones and spores.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of soils
on which the species grows.

Surse de informație
1. Виноградова, 2012; 2. Eленкин, 1938.

Victor Șalaru

Information sources

1. Виноградова, 2012; 2. Eленкин, 1938.

Victor Salaru
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Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt.) Elenk.
NOSTOC-FLAGELAT
Clasa

Hormogoniophyaceae
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca
r. Cogâlnic, lângă or. Cimișlia. Peste hotarele ţării este răspândită pe
solurile calcaroase din deșerturile și
semideșerturile Chinei şi sudul Rusiei. (1, 2, 3)
HABITATUL. Solurile calcaroase mineralizate.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnește
în exemplare solitare, în condiții de
umezeală și temperatură (30–35oC).
Se dezvoltă masiv formând colonii
compacte.
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea
solului din lunca r. Cogâlnic.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau
semideșerturilor. Se reproduce prin
spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
CULTIVAREA. Este selectată în cultură
pură, care se dezvoltă intens în medii cu extract de sol și în mediul mineral Gusev. Datorită conținutului
chimic valoros, biomasa acestei alge este utilizată în China și Japonia
în calitate de sursă alimentară de cea
mai înaltă valoare gustativă.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present on the soils of the floodplain of the Cogalnic river, near the town
of Cimislia. Outside the country it is
spread on calcareous soils of deserts and
semideserts in China and in the South of
Russia. (1, 2, 3)
HABITAT. Mineralized calcareous soils.
QUANTITATIVE ASPECT. The solitary specimens can be met in conditions of optimal
humidity and temperature (30–35oC). It
develops massively forming compact colonies.

LIMITATION FACTORS. Soil development
of the floodplain of the Cogalnic river.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A fibrous species, which prefers
calcareous soils in desert or semidesert
areas. Propagates by spores, hormogonia
and cells division. A nitrogen-fixing alga.
CULTIVATION. Selected as pure breeding
species, which develops intensively in the
environment with soil extract and in the
mineral environment of Gusev. Due to
the valuable chemical contents, the alga
biomass is consumed in China and Japan
as foodstuff with delicious flavor.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Conservation of
soil on which the alga grows.

1. Șalaru, 1996; 2. Eленкин, 1938; 3. www.
algae.md

Victor Șalaru

Information sources
1. Salaru, 1996; 2. Eленкин, 1938; 3. www.
algae.md

Victor Salaru

Nostoc gelatinosum Schousb.
NOSTOC-GELATINOS
Clasa
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Familia Nostocaceae

STATUTUL. Specie critic pericli
tată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca r. Cogâlnic, mai jos de
or. Cimișlia. Peste hotarele ţării se
întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord etc. (1, 2, 3)
HABITATUL. Solurile de luncă bogate
în humus.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnește
în filamente solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea
solului din lunca r. Cogâlnic în limitele or. Cimişlia.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Este o algă filamentoasă, în
condiții favorabile formează colo-

nii de mărimea unei măsline. Specie
termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
Plantă azotfixatoare.
CULTIVAREA. Este selectată în cultură pură.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecția
solului din apropierea or. Cimişlia.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread on soils of the floodplain
of the Cogalnic river, downstream of the
town Cimislia. Outside the country it is
spread in Italy, Germany, Algeria, North
America etc. (1, 2, 3)
HABITAT. Floodplain soils reach in humus.
QUANTITATIVE ASPECT. Solitary filaments
can be met.
LIMITATION FACTORS. Soil development of
the floodplain of the Cogalnic river in
the town of Cimislia.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A fibrous alga, in favorable con-

ditions it forms colonies of the size of an
olive. A thermophilous species. Propagates by division of cells, by hormogonia
and spores. A nitrogen-fixing alga.
CULTIVATION. Selected as a pure breeding
species.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of
soils in the areas of the town of Cimislia.

Surse de informație
1. Eленкин, 1938; 2. Șalaru, 1996; 3. www.
algae.md

Victor Șalaru

Information sources

1. Eленкин, 1938; 2. Salaru, 1996; 3. www.
algae.md

Victor Salaru
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Biddulphia laevis Ehr.
BIDULFIE-LUCIOASĂ
Clasa

Centreophyceae

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Е. Семенюк

PLANTE

Alge

Familia Biddulphiaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se dezvoltă numai în bazinul de
acumulare Cuciurgan. Peste hotarele ţării este răspândită în Marea Neagră, Marea Azov, Marea Mediterană
şi alte mări din Europa Centrală. (1,
2, 3, 4)
HABITATUL. Litoralul mărilor sau lacurilor cu mineralizare sporită; estuarele unor râuri.
ASPECTUL CANTITATIV. Se dezvoltă
masiv pe frunzele de Vallisneria spiralis la temperatura de 30–36 °C şi
adâncimea de 150–250 cm.
FACTORII LIMITATIVI. Utilizarea val
lisneriei ca sursă de nutriţie atât

pentru păsările domestice (raţe,
gâşte, curci), cât şi pentru porcine.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Algă marină, dar se întâlneşte ca epifit pe plantele superioare în
lacuri cu mineralizare sporită. Termofilă. Se reproduce prin diviziunea
celulelor şi prin microspori. Specie
monocelulară sau celulele se unesc
în colonii sub formă de lanţuri.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecţia
tufişurilor de Vallisneria spiralis în
bazinul de acumulare Cuciurgan.

Surse de informație

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it develops only in the water
storage basin Cuciurgan. Outside the
country it is spread in the Black Sea, the
Sea of Azov, the Mediterranean Sea and
other seas of Central Europe. (1, 2, 3, 4)
HABITAT. Seacoasts or banks of lakes with
a high mineralization; estuaries of some
rivers.
QUANTITATIVE ASPECT. It develops massively on leaves of the Vallisneria spiralis at a temperature of 30–36 °C and at a
depth of 150–250 cm.

LIMITATION FACTORS. Use of vallisneria
as nutrition source for both poultry
(ducks, geese, turkeys) and pigs.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A marine alga, but it is met as
an epiphyte on superior plants in lakes
with high mineralization. A thermophilous alga. Propagates by division of cells
and through micro-spores. A mono cellular species of cells united in colonies in
the form of a chain.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.

PROTECTION MEASURES. Protection of the
Vallisneria spiralis shrubs in the water
storage basin Cuciurgan.

1. Диатомовый анализ..., 1949; 2. Прошкина-Лавренко, 1963(1); 3. Прош
кинаЛавренко, 1963(2); 4. www.algae.md

Vasile Șalaru, L. Ungureanu

Information sources
1. Диатомовый анализ..., 1949; 2. Прошкина-Лавренко, 1963(1); 3. Прошкина-Лавренко, 1963(2); 4. www.algae.md

Vasile Salaru, L. Ungureanu

Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt
DIDIMOSFENIE-GEMINATĂ
Clasa

Pennatophyaceae
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Familia Gomphonemataceae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte pe malul drept al
Nistrului, lângă s. Bursuc (Floreşti)
şi în izvoarele dintre stâncile afluenţilor r. Prut. Peste hotarele ţării este
răspândită în lacurile Baikal, Teletsk
etc. (1, 2, 3)
HABITATUL. Pietrele din izvoarele cu
apă rece de pe malurile râurilor.
ASPECTUL CANTITATIV. Se dezvoltă
masiv, acoperind pietrele cu un strat
gelatinos brun.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea stân
cilor şi a izvoarelor de pe malurile
Nistrului, Prutului şi ale unor râuri
mici (Răut, Ciugur, Racovăţ).

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Algă monocelulară fixată de
substrat (pietre, plante etc.) cu ajutorul unui peduncul gelatinos cu
lungimea de până la 1–2 cm. Se reproduce prin diviziune. Este o specie oligo-xenosaprobă, termofobă
nord-alpină, preferă apa rece şi curată din izvoarele dintre stâncile de pe
malurile râurilor.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Interzicerea distrugerii stâncilor de pe malurile fluviului Nistru din apropierea
s. Bursuc (Floreşti).

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is spread on the right bank of the
Nistru river, near the village of Bursuc
(Floresti) and in springs among cliffs of
the confluents of the Prut river. Outside
the country it is spread in the lakes Baikal, Teletsk etc. (1, 2, 3)
HABITAT. Stones from the springs with
cold water on the river banks.
QUANTITATIVE ASPECT. It develops massively, covering the stones with a brown
layer.
LIMITATION FACTORS. Destruction of cliffs
and springs of the banks of the rivers Nis-

tru, Prut and some small rivers (Raut,
Ciugur, Racovat).
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A mono cellular alga, fixed on a
substratum (stones, plants etc.) with a gelatinous stalk of a length of 1–2 cm. Propagates by division. An oligo-xenosaprobic, North-alpine thermophobic species,
it prefers the cold and clean water of the
spring among cliffs on the river banks.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Interdiction of
destruction of the cliffs of the banks of

the Nistru river in areas of the village of
Bursuc (Floresti).

1. Шаларь, 1984; 2. Определитель пресноводных водорослей СССР, 1954;
3. www.algae.md

Vasile Șalaru

Information sources

1. Шаларь, 1984; 2. Определитель пресноводных водорослей СССР, 1954;
3. www.algae.md

Vasile Salaru
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Bangia atropurpurea (Roth.) Ag.
BANGIE-ATROPURPURĂ
Clasa
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Familia Bangiaceae
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în pârâiașele care se
preling pe stâncile de pe malurile fluviului Nistru, vizavi de s. Țâbuleuca
(Dubăsari, UATSN) în pârâul dintre stânci lângă s. Cot şi Bursuc
(Florești) și pe stânca râulețului
Ciugureț lângă s. Văratic (Râșcani).
Peste hotarele ţării este răspândită pe
litoralul mărilor şi lacurilor din Europa şi Asia. (1, 2)
HABITATUL. Izvoarele din stâncile
calcaroase de pe malurile fl. Nistru,
r. Prut, Ciugur, Ciugureţ.
ASPECTUL CANTITATIV. În timpul dezvoltării intensive biomasa atinge
1,2 kg/m2.

FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea stâncilor pentru construcţii.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Algă roşie filamentoasă, a
cărei lungime ajunge până la 25–
30 cm. La capăt filamentul este alcătuit dintr-un singur rând de celule. Cu timpul, numărul rândurilor
creşte până la 10–12 cm, filamentul
transformându-se într-o lamelă îngustă. Reproducerea are loc prin diviziunea celulelor, asexuat (prin monospori) şi sexuat prin oogamie. Este o algă bentonică reofilă, oligosaprobă, stenotermă, preferă temperatura apei de 14–18 °C.
CULTIVAREA. Este colectată în scopul
obţinerii coloranţilor naturali.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecţia
izvoarelor cu apă curată în limitele
dezvoltării algei; stoparea distrugerii
stâncilor din care izvorăşte apa şi se
formează pârâiaşele.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the streams
trickling down the cliffs of the bank of
the Nistru river, opposite to the village of
Tabuleuca (Dubasari, Transnistrian region), in the stream between cliffs near
the villages of Cot and Bursuc (Floresti)
and on the cliff of a small river of Ciuguret near the village of Varatic (Rascani). Outside the country it is spread on
the seacoast and the banks of lakes of Europe and Asia. (1, 2)
HABITAT. The springs of the calcareous
cliffs on the banks of the rivers Nistru,
Prut, Ciugur, Ciuguret.

QUANTITATIVE ASPECT. During its intensive development the biomass amounts
up to 1,2 kg/m2.
LIMITATION FACTORS. Destruction of cliffs
for construction.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A red fibrous alga, the length of
which amounts up to 25–30 cm. At its
extremity the filament is uniseriate, being composed of one row of cells. In time,
the number of rows grows up to 10–
12 cm, thus the filament transforms into
a narrow lamina. The alga propagates by
cell division, asexually (by monospores)
and sexually (by oogamous). A benthal
rheophile, oligosaprobic, stenothermal

alga, it prefers a water temperature of 14–
18 °C.
CULTIVATION. Collected for the purpose of
obtaining natural colorants.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of
springs with clean water in the alga
spreading area; stopping the destruction of cliffs where the water leaks and
streams are forming.

Surse de informație
1. Визначник прiсноводних водорослей
Украiнскоi РСР, 1983; 2. www.algae.md

Vasile Șalaru

Information sources
1. Визначник прiсноводних водорослей
Украiнскоi РСР, 1983; 2. www.algae.md

Vasile Salaru

Compsopogon chalybeus Kutz.
COMPSOPOGON-HALIBEU
Clasa
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Familia Compsopogonaceae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte numai în bazinul de
acumulare Cuciurgan. (1, 2) Peste
hotarele ţării a fost înregistrată pe litoralul Mării Negre, Mării Azov şi
Mării Mediterane.
HABITATUL. Litoralul mărilor sudice
şi al lacurilor cu mineralizarea apei
sporită ca epifit pe Vallisneria spiralis.
ASPECTUL CANTITATIV. Vara, la temperatura de 35–36 C°, acoperă totalmente frunzele de Vallisneria spiralis.

FACTORII LIMITATIVI. Colectarea val
lisneriei ca sursă pentru hrana păsărilor domestice.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Algă macroscopică cu talomul ramificat până la 2 cm lungime.
Corpul este divizat în axa centrală şi
ramurile laterale, alcătuite dintr-un
singur strat de celule. Se reproduce
vegetativ, asexuat – prin tetraspori,
sexuat – prin oogamie. Specie termofilă, β-mezosaprobă.
CULTIVAREA. Lipseşte informaţia.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Protecţia
tufişurilor de Vallisneria spiralis din
bazinul de acumulare Cuciurgan.

Surse de informație

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can only be met in the water accumulation lake of Cuciurgan. (1, 2) Outside the country it has been registered on
the coast of the Black Sea, of the Sea of
Azov and of the Mediterranean Sea.
HABITAT. The coasts of southern seas and
banks of lakes with high mineralization
as epiphyte on Vallisneria spiralis.
QUANTITATIVE ASPECT. In summer at temperature 35–36 C° it covers leaves of Vallisneria spiralis completely.
LIMITATION FACTORS. Collecting vallisneria as source of food for poultry.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A macroscopic alga with a
branchy thallus of a length up to 2
cm. The body is divided into a central
axis and lateral branches, composed of
the single layer of cells. Propagates vegetatively, asexually – by tetraspores, sexually – by oogamous. A thermophilous,
β-mesosaprobic species.
CULTIVATION. No information.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
Vallisneria spiralis shrubs in the water
storage basin Cuciurgan.

Information sources

1. Определитель пресноводных водо
рослей СССР, 1987; 2. www.algae.md

Vasile Șalaru, L. Ungureanu

1. Определитель пресноводных водорослей СССР, 1987; 2. www.algae.md

Vasile Salaru, L. Ungureanu
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FUNGI

BASIDIOMYCOTA
Clasa AGARICOMYCETES
Familia Agaricaceae
Agaricus bohusii Bon – Şampinion-bohusi

Familia Amanitaceae
Amanita regalis (Fr.) Michael – Amanită-regală
Amanita solitaria (Bull.) Fr. – Amanită-solitară

Familia Boletaceae
Boletus aereus Bull. – Hrib-arămiu
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. – Filopor-roz–galben

Familia Clavariaceae
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk – Clavariadelf-pistilar

Familia Gyroporaceae
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. – Giropor-castaniu

Familia Hericiaceae
Hericium coralloides (Scop.) Pers.– Hericium-coraloid

Familia Hygrophoraceae
Hygrophorus persoonii Arnolds – Higrofor-personi
Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman – Higrofor-hulubiţă

Familia Phallaceae
Mutinus caninus (Huds.) Fr. – Mutin-canin

Familia Physalacriaceae
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire – Rodot-palmat

Familia Russulaceae
Russula camarophylla Romagn. – Hulubiţă-camarofilă

Familia Tricholomataceae
Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzman ex T.J. Baroni –
Triholospor-goniosperm

Agaricus bohusii Bon
ȘAMPINION-BOHUSI
Clasa
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FUNGI

Basidiomycota

Familia Agaricaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în apropierea stației Zloți,
în rezervațiile științifice „Codru” și
„Plaiul Fagului”. Peste hotarele ţării
se întâlnește în Asia Centrală, Caucaz, Europa. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile șleau de deal cu
gorun și stejar-pedunculat cu arțar
tătăresc.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
sporadic în grup a câte 3-5 exemplare neconcrescute.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunos
cuți.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă humicolă. Formea-

ză corpuri sporifere din iulie până în
septembrie.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației peisagistice „Cărbuna” și al rezervațiilor științifice
„Codru” și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Instituirea
unui regim de ocrotire ce ar exclude
afectarea condițiilor de viață în locurile de creștere a speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it grows near the station of Zloti,
in the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”. Outside the country it
can be met in Central Asia, the Caucasus, and Europe. (1, 2)
HABITAT. Under the tree canopy of mixed
forest associations with sessile oak and
European oak with Tatar maple.
QUANTITATIVE ASPECT. Groups of 3-5 not
united specimens can be met sporadi
cally.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Is a humus living fungi. It creates

spore bearing bodies from July to September.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Carbuna”
and in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Establishment of
a protection regime that will exclude the
affectation of living conditions in places
of growth of the species.

Surse de informație
1. Capelli, 1984; 2. Manic et. al., 2011.

Şt. Manic

Information sources
1. Capelli, 1984; 2. Manic et al., 2011.

St. Manic
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Amanita regalis (Fr.) Michael
AMANITĂ-REGALĂ
Clasa
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Familia Amanitaceae

204

STATUTUL. Specie critic pericli
tată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în apropierea s. Lupa-Recea (Strășeni). Peste hotarele ţării este răspândită în Asia Centrală, Caucaz, Europa, Africa de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile șleau de deal cu
gorun.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnește
sporadic, solitar.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea cor
purilor sporifere din cauza aspectului atractiv.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, micorizantă cu stejarul și carpenul. For-

mează corpuri sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
locului de creștere a speciei din Ocolul silvic „Curchi”.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the village of Lupa-Recea (Straseni). Outside the country it is
spread in Central Asia, the Caucasus and
North Africa. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of mixed forests with sessile oak.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporadic solitary
specimens occur.
LIMITATION FACTORS. The destruction of
sporiferous bodies due to their attractive
aspect.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, forming

mycorrhiza with oak and hornbeam. It
forms sporiferous bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. The protection of
the growing places of the species in the
Forestry District „Curchi”.

Surse de informație
1. Neville, Poumarat, 2004; 2. Зингер, 1950.

Șt. Manic

Information sources

1. Neville, Poumarat, 2004; 2. Зингер, 1950.

St. Manic

Amanita solitaria (Bull.) Fr.
AMANITĂ-SOLITARĂ
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Familia Amanitaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în apropierea com.
Bălăbănești, stația Zloți (Cimișlia)
și în rezervațiile ştiinţifice „Codru”
și „Plaiul Fagului”. Peste hotarele ţării se întâlnește în Asia Centrală, Caucaz, Europa, Africa de Nord. (1,
2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile șleau de deal cu
stejar-pedunculat și în plantațiile de
foioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic indivizi solitari.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunoscuți.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, micorizantă cu stejarul. Formează corpuri
sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației peisagistice „Cărbuna” și al rezervațiilor ştiinţifice
„Codru” și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Instituirea
unui regim de ocrotire ce ar exclude
afectarea condițiilor de viață în locurile de creștere a speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of the
commune of Balabanesti, the station
Zloti (Cimislia) and in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
Outside the country it can be found in
Central Asia, the Caucasus, Europe and
North Africa. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of mixed forests with European oak and in deciduous
plantations.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be met sporadically.
LIMITATION FACTORS. No information.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom that
forms mycorrhiza with oak. It forms
sporiferous bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Carbuna”
and in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. The creation of a
protection regime that will exclude the
affectation of living conditions in growing places of the species.

Surse de informație
1. Neville, Poumarat, 2004; 2. Manic Șt.,
Manic T. , 2011.

Şt. Manic

Information sources
1. Neville, Poumarat, 2004; 2. Manic St.,
Manic T. , 2011.
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Boletus aereus Bull.
HRIB-ARĂMIU
Clasa
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Familia Boletaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlnește în Codrii Centrali și
Codrii Tigheciului. Peste hotarele
ţării este răspândită în Câmpia EstEuropeană, în masivul muntos Caucaz, Europa, America de Nord. (1,
2)
HABITATUL. Sub coronamentul aso
ciațiilor șleau de deal cu gorun și stejar și ale goruneturilor cu fag.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare izolate sau grupuri a câte
2-3 sporofori.
FACTORII LIMITATIVI. Colectarea masivă de către populație.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, micori-

zantă cu stejarul și fagul. Formează
corpuri sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Organizarea
ocrotirii locurilor de creștere a speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it can be met in the region of
Central Codrii and Codrii of Tigheci.
Outside the country it is spread in the
East-European Plain, the Caucasus
Mountains, Europe and North America. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of mixed forests with sessile oak and common oak,
forest communities of sessile oak with
beech.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated samples
or small groups of 2-3 specimens can be
found.

LIMITATION FACTORS. Picking up mushrooms in big quantities by the population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, forming
mycorrhiza with oak and beech. It creates sporiferous bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. The protection of
the places of growth of the species.

Surse de informație
1. Allesio, 1985; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Allesio, 1985; 2. Manic et al., 2011.
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Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.
FILOPOR-ROZ-GALBEN
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în rezervațiile științifice
„Codru” și „Plaiul Fagului”. Peste
hotarele ţării se întâlnește în Extremul Orient, Câmpia Est-Europeană, în masivul muntos Caucaz, Europa, America de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Asociațiile de șleau cu
gorun și fag și făgete de deal cu floră de mul.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic indivizi solitari.
FACTORII LIMITATIVI. Recoltarea în
masă a ciupercilor de către populație.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, micori-

zantă cu fagul și stejarul. Formează
corpuri sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice „Codru”
și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
Outside the country it can be found in
the Far East, in the East-European Plain,
in the Caucasus Mountains, Europe and
North America. (1, 2)
HABITAT. Mixed forest associations with
sessile oak and beech and beech forest
with flora, which is an indicator of mull
humus.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporadic solitarily
specimens can be met.
LIMITATION FACTORS. Massive collecting
by the population.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, forming
mycorrhiza with beech and oak. It creates sporiferous bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. The control of the
condition of the recorded populations.

FUNGI

Foto: © Mark Prosser

Basidiomycota

Familia Boletaceae

Surse de informație
1. Horak, 2005; 2. Маник,1978.

Șt. Manic

Information sources
1. Horak, 2005; 2. Маник,1978.
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Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
CLAVARIADELF-PISTILAR
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării se
întâlnește în Eurasia, America de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul aso
ciațiilor șleau de deal cu gorun și fag.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
izolat sau în grupuri a câte 2-5 sporofori.
FACTORII LIMITATIVI. Arealul restrâns
al fagului.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă humicolă. Formează corpuri sporifere vara–toamna.

CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the Scientific Reservation „Codru”. Outside the country it
can be met in Eurasia and North America. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of mixed
forest associations with sessile oak and
beech.
QUANTITATIVE ASPECT. It can be met isolated or in groups of 2-5 specimens.
LIMITATION FACTORS. Limited areal of
beech.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A humus living fungi. It creates
fruit bodies in summer–autumn.

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the condition of the recorded populations.

Surse de informație
1. Julich, 1984; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Julich, 1984; 2. Manic et al., 2011.
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Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.
GIROPOR-CASTANIU
Clasa

Agaricomycetes
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova
crește în apropierea com. Bălăbănești
(Criuleni) și în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării este răspândită în Câmpia Est-Europeană,
în masivul muntos Caucaz, Europa,
America de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile șleau de deal cu
gorun și fag și șleau de deal cu stejarpedunculat.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare izolate sau grupuri a câte
2-3 sporofori.
FACTORII LIMITATIVI. Colectarea ciupercilor de către populație.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, simbiontă cu fagul și stejarul. Formează corpuri sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of
the commune of Balabanesti (Criuleni)
and in the Scientific Reservation „Codru”. Outside the country it is spread in
the East-European Plain, the Caucasus
Mountains, Europe and North America. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of the mixed
forest associations with sessile oak with
beech and mixed forests with European
oak.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
or groups of 2-3 specimens can be met.

LIMITATION FACTORS. Collection of mushrooms by the population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, a symbiotic partner to beech and oak. It forms
fruit bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the condition of the populations in the
recorded habitats.

Surse de informație
1. Allesio, 1985; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Allesio, 1985; 2. Manic et al., 2011.
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Hericium coralloides (Scop.) Pers.
HERICIUM-CORALOID
Clasa
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Foto: © Şt. Manic
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în zonele de răspândire a fagului. Peste hotarele ţării se întâlneşte în Europa, Africa de Nord, Caucaz. (1, 2)
HABITATUL. Asociațiile de șleau cu
gorun și fag și făgete de deal cu floră de mul.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare izolate de sporofori în
formă coraloidă cu diametrul de
30–40 cm.
FACTORII LIMITATIVI. Arealul restrâns
al fagului.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă lignicolă, formea-

ză corpuri sporifere pe trunchiuri
moarte de fag vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice „Codru”
și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in beech spreading area.
Outside the country it can be found in Europe, North Africa and the Caucasus. (1,
2)
HABITAT. Mixed forest associations with
sessile oak and beech, beech groves with
a flora that is an indicator of mull humus.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
of coral-like form with a diameter of 30–
40 cm.
LIMITATION FACTORS. Restricted range of
beech population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A lignicolous mushroom, it cre-

ates spore-bearing bodies on dead tree
trunks of beech in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the populations condition in the recorded habitats.

Surse de informație
1. Bon, 1991; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Bon, 1991; 2. Manic et al., 2011.
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HIGROFOR-PERSONI
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Foto: © Şt. Manic

FUNGI

Basidiomycota

Familia Hygrophoraceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în apropierea s. Lucașeuca
(Orhei), în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării este
răspândită în Europa, Africa de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile şleau de deal cu
stejar-pedunculat și şleau de deal cu
gorun și fag.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic sporofori solitari.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunoscuți.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, micori-

zantă cu fagul și stejarul. Formează
corpuri sporifere toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită
de lege. Protejată teritorial în cadrul
Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the village of Lucaseuca (Orhei), in the Scientific Reservation „Codru”. Outside the country it is
spread in Europe and North Africa. (1, 2)
HABITAT. Under the tree canopy of mixed
forest associations with European oak
and mixed forests with sessile oak and
beech.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporadic solitary
specimens occur.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, it forms

mycorrhiza with beech and oak. It forms
sporiferous bodies in autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the populations condition in the recorded habitats.

Surse de informație
1. Horak, 2005; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Horak, 2005; 2. Manic et al., 2011.
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Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman
HIGROFOR-HULUBIȚĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în rezervațiile științifice
„Codru” și „Plaiul Fagului”. Peste
hotarele ţării este răspândită în Europa, Africa de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile șleau de deal cu
stejar-pedunculat.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunos
cuți.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic sporofori solitari sau în
grupuri a câte 2-3 exemplare.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, simbiontă
cu stejarul. Formează corpuri sporifere toamna.

CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice „Codru”
și „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the scientific reservations „Codru” and „Plaiul Fagului”.
Outside the country it is spread in Europe and North Africa. (1, 2)
HABITAT. Under the tree canopies of the
mixed forest associations with European oak.
LIMITATION FACTORS. No information.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporofores are not
sporadically a in groups of 2-3 specimens.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, a sym
biotic partner to oak. It forms sporiferous
bodies in autumn.

CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the scientific reservations „Codru” and
„Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the populations condition at the recorded habitats.

Surse de informație
1. Horak, 2005; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources
1. Horak, 2005; 2. Manic et al., 2011.
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Mutinus caninus (Huds.) Fr.
MUTIN-CANIN
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Foto: © Șt. Manic

FUNGI

Basidiomycota

Familia Phallaceae

STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește lângă s. Bolțun (Nisporeni).
Peste hotarele ţării se întâlnește în
Extremul Orient, Caucaz, Europa,
America de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Fitocenozele asociațiilor
șleau de deal cu gorun sub coronamentul arborilor; biotopii cu stratul
de litieră profund în proces de descompunere.
ASPECTUL CANTITATIV. Crește, de regulă, în grupuri mici până la 10 sporofori; uneori formează grupuri mai
numeroase.
FACTORII LIMITATIVI. Distrugerea locurilor de creștere.

PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă humicolă. Formează corpuri sporifere vara–toamna.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației peisagistice „Bujor”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Instituirea
unui regim de ocrotire, ce ar exclude
degradarea condițiilor de viață în locurile de creștere a speciei.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the village of Boltun (Nisporeni). Outside the country it
can be found in the Far East, the Caucasus, Europe and North America. (1, 2)
HABITAT. Phytocoenosis of the mixed forest associations with sessile oak under the
tree canopy; in biotopes with a litter layer
in the process of decomposition.
QUANTITATIVE ASPECT. Usually it grows
in small groups of up to 10 specimens;
sometimes it creates more numerous
groups.
LIMITATION FACTORS. The destruction of
the places of growth.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A humus living fungi. It creates
sporiferous bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Bujor”.
PROTECTION MEASURES. Establishment of
protection regime which will exclude the
degradation of the living conditions of
the species.

Surse de informație
1. Roux, 2006; 2. Сосин, 1973.

Șt. Manic

Information sources
1. Roux, 2006; 2. Сосин, 1973.
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Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
RODOT-PALMAT
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în Rezervația științifică „Codru”. Peste hotarele ţării este răspândită în Europa, Africa de Nord. (1,
2)
HABITATUL. Asociațiile de stejăret de
luncă din regiunea deluroasă și șleau
de deal cu stejar-pedunculat.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic, în grupuri a câte 3-5 exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunos
cuți.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă lignicolă. Crește pe
trunchiuri moarte de ulm. Formează corpuri sporifere toamna.

CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Ocrotirea
habitatelor de creștere a speciei.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the Scientific Reser
vation „Codru”. Outside the country it is
spread in Europe and North Africa. (1, 2)
HABITAT. Associations of riverside oak forests of hilly region and mixed forests with
European oak.
QUANTITATIVE ASPECT. It can be met
sporadically in groups of 3-5 specimens.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A lignicolous mushroom. It grows
on dead trunks of elm tree. It forms spo
riferous bodies in autumn.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservations „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The protection of
the species habitats.

Surse de informație
1. Roux, 2006; 2. Manic et al., 2011.

Șt. Manic

Information sources:
1. Roux, 2006; 2. Manic et al., 2011.
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Russula camarophylla Romagn.
HULUBIȚĂ-CAMAROFILĂ
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Basidiomycota

Familia Russulaceae

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării se
întâlnește în Europa, Africa de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Asociațiile de șleau cu
gorun și fag și făgete de deal cu floră de mul.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic sporofori solitari.
FACTORII LIMITATIVI. Recoltarea în
masă a ciupercilor de către populație.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, simbiontă
cu fagul. Formează corpuri sporifere
vara–toamna.

CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows in the Scientific Reservation
„Codru”. Outside the country it can be
found in Europe and North Africa. (1, 2)
HABITAT. Mixed forest associations with
sessile oak and beech, and beech forests
with flora, which is an indicator of mull
humus.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be met sporadically.
LIMITATION FACTORS. Mass harvest of
mushrooms by the population.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, a symbi-

otic partner to beech. It forms fruit bodies in summer–autumn.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of the
populations condition of the recorded
habitats.

Surse de informație
1. Romagnesi, 1967; 2. Roux, 2006.

Șt. Manic

Information sources
1. Romagnesi, 1967; 2. Roux, 2006.
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Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzman ex
T.J. Baroni

TRIHOLOSPOR-GONIOSPERM
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării se
întâlnește în Europa, Africa de
Nord. (1, 2)
HABITATUL. Asociațiile șleau de deal
cu stejar-pedunculat.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic sporofori solitari.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunos
cuți.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă tericolă, creşte pe
soluri aluviale humificate. Formează
corpuri sporifere vara.
CULTIVAREA. Nu se practică.

STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor din habitatele înregistrate.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows in the Scientific Reservation
„Codru”. Outside the country it can be
met in Europe, North Africa. (1, 2)
HABITAT. Mixed forest associations with
European oak.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be met sporadically.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A terrestrial mushroom, it grows
on humified alluvial soils. It forms sporiferous bodies in summer.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of the
populations condition of the recorded
habitats.

Surse de informație
1. Bon, 1991; 2. Horak, 2005.

Șt. Manic

Information sources
1. Bon, 1991; 2. Horak, 2005.
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FUNGI

ASCOMYCOTA
Clasa PEZIZOMYCETES
Familia Discinaceae
Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec – Zbârciog-fastigiat

Clasa Eurotiomycetes
Familia Verrucariaceae
Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss – Catapireniu-roşcat
Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss – Endopireniu-hepatic
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. – Dermatocarpon-roşu-opac

Clasa Lecanoromycetes
Familia Cladoniaceae
Cladonia bacillaris Nyl. – Cladonie-bacilară
Cladonia glauca Florke – Cladonie-glaucă
Cladonia rangiformis Hoffm. – Cladonie-renicorniformă

Familia Megasporaceae
Aspicilia gibbosa (Ach.) Korber – Aspicilie-giboasă

Familia Parmeliaceae
Cetrelia cetraroides (Del. ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Cetreliecetraroidă
Xanthoparmelia vagans (Nyl.) Hale – Xantoparmelie-vagabondă

Familia Peltigeraceae
Peltigera canina (L.) Willd. – Peltigeră-canină
Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. – Peltigeră-polidactilă
Peltigera rufescens (Weis.) Humb. – Peltigeră-roşcată

Familia Ramalinaceae
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. – Ramalină-fastigiată

Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec
ZBÂRCIOG-FASTIGIAT
Clasa
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STATUTUL. Specie vulnerabilă [Vul
nerable (VU)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova crește în Rezervația științifică
„Codru”. Peste hotarele ţării se
întâlnește în Asia Centrală, Caucaz,
Europa, Africa de Nord. (1, 2)
HABITATUL. Sub coronamentul copacilor din asociațiile şleau de deal cu
stejar-pedunculat și stejăret de luncă
din regiunea deluroasă.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
sporadic sporofori izolaţi sau în grupuri.
FACTORII LIMITATIVI. Nu sunt cunos
cuți.
PARTICULARITĂȚILE BIOLOGICE ȘI ECOLOGICE. Ciupercă humicolă. Corpurile sporifere apar la sfârșitul lunii

aprilie–începutul lunii mai. Durata
sporifierii este de 5-7 zile.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECȚIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul Rezervației științifice „Codru”.
MĂSURILE DE PROTECȚIE. Controlul
asupra stării populațiilor înregistrate.

STATUS. Vulnerable species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows in the Scientific Reservation „Codru”. Outside the country it
can be met in Central Asia, the Caucasus, Europe and North Africa. (1, 2)
HABITAT. Under the canopy of mixed forest association with European oak and
riverside oak in hilly regions.
QUANTITATIVE ASPECT. Sporadic solitary
specimens or groups can be met.
LIMITATION FACTORS. No information.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A humus living fungi. Fruit bodies appear in late April–early May. The

length of the spore producing period is
5-7 days.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Scientific Reservation „Codru”.
PROTECTION MEASURES. The control of
the condition of the recorded population.

Surse de informație
1. Manic et al., 2011; 2. Manic Șt. , Manic T.,
2011.

Șt. Manic

Information sources

1. Manic et al., 2011; 2. Manic St. , Manic T.,
2011.

St. Manic

Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss (= Dermatocarpon
CATAPIRENIU-ROŞCAT
Clasa

rufescens (Ach.) Koerb.); Placidum
rufescens (Act.) A. Massal.
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Japca (Floreşti), Trebujeni (Orhei). (1)
Peste hotarele ţării se întâlneşte în
Asia Centrală, Europa, Africa, America de Nord. (2)
HABITATUL. Stâncile calcaroase de pe
malurile râurilor; creşte în grupuri
mici printre pâlcurile de muşchi.
ASPECTUL CANTITATIV. A fost înregistrat un număr foarte mic de exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Înrăutăţirea con
diţiilor ecologice în locurile de creştere.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal crustos-scuamos. Se înSTATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the communes of Japca
(Floresti), Trebujeni (Orhei). (1) Outside
the country it is spread in Central Asia,
Europe, Africa and North America. (2)
HABITAT. The calcareous rocks of the river
banks; it grows in small groups among
moss clusters.
QUANTITATIVE ASPECT. A very small number of lichens has been registered.
LIMITATION FACTORS. The worsening of
the ecological conditions of the growing
places.

mulţeşte, mai ales, pe cale vegetativă. Specie calcifilă, epilitică, fotoxerofilă. (3)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în cadrul Rezervaţiei peisagistice „Trebujeni”, în cadrul
Monumentului naturii geologic şi
paleontologic „Stânca Japca”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitoringul stării populaţiilor; evidenţierea
unor noi locuri de creştere a speciei.
Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Begu, 2011.

A. Begu

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The talus is incrusted and squamous. It multiplies, particularly, by vegetative. The species is calciphilous, saxicolous and photoxerophilous. (3)
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Landscape
Reservation „Trebujeni”, in the Natural Geologic and Paleontological Monument „Stanca Japca”.
PROTECTION MEASURES. Control of the
plants condition; identification of new
growing places of the species.

Information sources

1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Begu, 2011.

A. Begu
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Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss (Dermatocarpon/
Endopyrenium hepaticum
(Ach.) Th.Fr.)

ENDOPIRENIU-HEPATIC
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Ciucur-Mingir (Cimişlia), com. Vinogradovca (Taraclia). (1) Peste hotarele ţării este răspândită în Asia,
Europa, Africa, America de Nord
şi de Sud, Australia, Noua Zeelandă. (2)
HABITATUL. Pantele stepizate; solul
denudat şi rocile calcaroase. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Creşte în grupuri mici, izolate. Numărul exemplarelor este redus.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal foliculos-scuamos. Se înmulţeşte pe cale vegetativă. Specie
calcifilă, epilitică, fotoxerofilă.

CULTIVAREA. Nu se practică.
FACTORII LIMITATIVI. Strivirea plantelor în timpul păşunatului; sensibilitate sporită la poluarea aerului cu
SO2.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în aria cu management multifuncţional – sector de
stepă în sudul Bugeacului – com.
Vinogradovca (Taraclia).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitoringul stării populaţiilor; ocrotirea tuturor habitatelor de creştere a speciei.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be found near the communes of
Ciucur-Mingir (Cimislia) and Vinogradovca (Taraclia). (1) Outside the country
it is spread in Asia, Europe, Africa, North
and South America, Australia and New
Zealand. (2)
HABITAT. Steppe slopes; denudated soil
and calcareous rocks. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Grows in small
isolated groups. The number of the plants
is small.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The talus is follicular and squa-

mous. Propagates vegetatively. The species is calciphilous saxicolous and photoxerophilous.
CULTIVATION. Not practiced.
LIMITATION FACTORS. Crushing of plants
while grazing; sensibility to air pollution
by SO2.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the area of multifunctional management – a steppe sector in the south of Bugeac – the commune of Vinogradovca (Taraclia).

Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Begu, 2011.

A. Begu

PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the plant condition and the protection of
all the species growing places.
Information sources

1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Begu, 2011.

A. Begu

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.
DERMATOCARPON-ROŞU-OPAC
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte pe malul râuleţului Draghişte, în apropierea com. Feteşti
(Edineţ) şi pe malul drept al Nistrului, lângă com. Japca (Floreşti). (1)
Peste hotarele ţării se întâlneşte în
Europa, Africa, Asia, America de
Nord şi de Sud. (2)
HABITATUL. Stâncile calcaroase de pe
malurile râurilor. (3)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare solitare. S-a depistat un
număr foarte mic de exemplare.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile ecologice nefavorabile; sensibilitate sporită la poluarea aerului cu SO2. (4)

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal foliculos. Se înmulţeşte, mai ales, pe cale vegetativă. Specie calcifilă (3), epilitică (4), saxicolă, fotoxerofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Feteşti”, în cadrul Monumentului naturii geologic şi paleontologic „Stânca Japca”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitori
zarea respectării regimului de ocrotire pe sectoarele menţionate.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the banks of the stream
Draghiste, near the commune of Fetesti
(Edinet) and on the right bank of the
Nistru river near the commune of Japca
(Floresti). (1) Outside the country it can
be found in Europe, Africa, Asia, North
and South America. (2)
HABITAT. Calcareous rocks on the river
banks. (3)
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be found. A small number of lichens
has been registered.

LIMITATION FACTORS. Unfavorable eco
logical conditions; more sensibility to the
air pollution by SO2. (4)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The talus is follicular. Propagates
vegetatively. The species is a calciphilous
(3), epilit (4), saxicolous and photoxerophilous.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Landscape
Reservation „Fetesti”, in the Natural Geological and the Paleontological Monument „Stanca Japca”.

PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the observation of the protection regime
at the mentioned sites.

1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Определитель лишайников СССР, 1977; 4. Begu, 2011.

A. Begu

Information sources

1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1956; 3. Определитель лишайников СССР, 1977; 4. Begu, 2011.

A. Begu
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Cladonia bacillaris Nyl. (= Cladonia macilenta Hoffm.)
CLADONIE-BACILARĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurea din preajma com. Căpriana (Străşeni) (1), în
pădurea din sud-vestul com. Băxani
(Soroca), în sectoarele împădurite din preajma com. Văsieni (Teleneşti). (2) Este o specie cosmopolită.
Peste hotarele ţării a fost semnalată
în Eurasia, America de Nord, America de Sud, Africa, Australia.
HABITATUL. Baza tulpinii arborilor;
trunchiurile în putrefacţie.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri de licheni.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa habitatelor şi a condiţiilor ecologice specifice

în ecosistemul dat; sensibilitate sporită la poluarea aerului cu SO2. (2)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Lichen dimorf, cu tal primar foliculos-scuamos, care dispare după apariţia podeţiilor. Solzi
mici, cenuşiu-verzui, cu marginea
puternic sectată. Podeţii au 2–5 cm
şi sunt cilindrici, ascuţiţi, deseori încovoiaţi. Foarte rar formează scife
(cupe) în vârf. Se înmulţeşte vegetativ prin fragmente de tal şi soredii.
Epigeică, epixilică.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Căpriana–Scoreni” şi Rezervaţia naturală silvică
„Pădurea Băxani”.

MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
habitatelor şi a ecosistemelor de
creştere a speciei.

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it is present in the forest on the
outskirts of the commune of Capriana
(Straseni) (1), in the forest in the southwest of the commune of Baxani (Soroca), in the afforested sites in the areas of
the commune of Vasieni (Telenesti). (2)
A cosmopolitan species. Outside the
country it has been registered in Eurasia,
North America, South America, Africa
and Australia.
HABITAT. Base of trees stem; carrion
stumps.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms groups of
lichens.

LIMITATION FACTORS. Lack of habitats with
favorable ecological conditions; more sensibility to the pollution of air with SO2. (2)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dimorphic lichen, with primary follicular-squamulose talus that disappears after the podetia appearance. The
squamules are small, grayish-green, with
crenate margins. The podetia are of 2–
5 cm, cylindrical, sharp, and commonly bent. Rarely, it forms cups on the top.
Propagates vegetatively by fragments of
talus and soredia. An epigeic and epixilic lichen.
CULTIVATION. Not practiced.

PROTECTION STATUS. The species is protected by law. Territorially protected in
the Landscape Reservation „Capriana–
Scoreni” and in the Forest Natural Reservation „Baxani”.
PROTECTION MEASURES. Conservation of
the species habitats and ecosystems.

Surse de informaţie
1. Begu, Simonov, 2006; 2. Begu, 2011.

A. Begu

Information sources
1. Begu, Simonov, 2006; 2. Begu, 2011.

A. Begu

Cladonia glauca Florke (= Cladonia cenotea v. glauca (Florke) Leight.)
CLADONIE-GLAUCĂ
Clasa

Lecanoromycetes

FUNGI

Ascomycota

Familia Cladoniaceae

S

ă
g r

Foto: © A. Begu

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

STATUTUL. Specie critic periclita
tă [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurea aflată la
nord-vest de s. Trebisăuţi (Briceni),
la circa 0,5 km de hotarul de stat cu
Ucraina. (1) Peste hotarele ţării este
înregistrată în Eurasia şi America de
Nord, în special în regiunile cu climă boreală şi continentală din Europa de Vest (Anglia, Polonia, Scandinavia) şi în regiunile premontane
din Slovenia, Grecia. În Ucraina a
fost semnalată în Subprovincia EstCarpatică montană din Provincia
Central-Europeană a pădurilor de
foioase cu frunza lată. (2)
HABITATUL. Perniţele de muşchi de
pe trunchiurile arborilor din pădu-

rile mixte (de foioase şi conifere) sau
muşchii de pe solurile calcaroase.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici de licheni.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa pădurilor
mixte şi a condiţiilor climatice specifice zonelor premontane; sensibilitate sporită la poluarea aerului cu SO2.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Lichen dimorf, cu tal primar
scuamos, care dispare după apariţia
podeţiilor. Podeţii cilindrici, ramificaţi, deseori încovoiaţi, au 2–3 cm
înălţime şi 0,8–1,8 mm în diametru
şi sunt cu suprafaţa farinoasă, la bază scuamoasă. Se înmulţeşte vegetativ prin fragmente de tal şi soredii.
Epigeică, epixilică, mezofilă, calcifilă, acidofilă.

CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor şi a ecosistemelor de
creştere a speciei, păstrând coniferele ca specii subdominante.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the forest north-west
of the village of Trebisauti (Briceni),
on a distance of about 0,5 km from the
state border with Ukraine. (1) Outside
the country it is spread in Eurasia and
North America, commonly in regions
with boreal and continental climate of
the Western Europe (England, Poland
and Scandinavia) and in foothill regions
in Slovenia and Greece. In Ukraine it
has been registered in the deciduous forests in the mountainous East-Carpathian Sub-Province of the Central-European Province. (2)

HABITAT. The moss patches on the tree
trunk in mixed forests (of deciduous and
coniferous species) or mosses on the calcareous soils.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms small
groups of lichens.
LIMITATION FACTORS. Lack of mixed forests and climate conditions typical for
foothills zones; in creased sensibility to
air pollution with SO2.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. A dimorphic lichen, with squamulose primary talus, that disappears after the appearance of podetia. The podetia are cylindrical, branched, commonly
bent, have 2–3 cm height with a diameter

of 0,8–1,8 mm and have a farinose (ashy)
surface, squamulose at the base. Propagates vegetatively by fragments of talus
and soredia. An epigeic, epixilic, mesophylous, calcifilous and aci
dophylous
species.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law.
PROTECTION MEASURES. Protection of
the species habitats and ecosystems,
maintaining coniferous as sub-dominant
species.

Surse de informaţie
1. Begu, 2014; 2. Kondratyuk, 1998.

A. Begu

Information sources
1. Begu, 2014; 2. Kondratyuk, 1998.

A. Begu
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Cladonia rangiformis Hoffm.
CLADONIE-RENICORNIFORMĂ
Clasa

Lecanoromycetes

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Bernard Dupont

FUNGI

Ascomycota

Familia Cladoniaceae

224

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. CiucurMingir (Cimişlia), com. Vinogra
dovca (Taraclia). (1, 2) Peste hotarele ţării este răspândită pe toate continentele, exceptând America. (3)
HABITATUL. Printre ierburi şi perniţe
de muşchi. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlneşte
în grupuri mici.
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea
ecosistemelor de stepă; sensibilitate
extremă la poluarea aerului cu SO2.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Lichen scuamos, dimorf. Talul primar dispare după apariţia podeţiilor, care conţin scuame mici. Se

înmulţeşte vegetativ, prin fragmente de tal. Tericolă, fotofilă, xerofilă,
acidofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în ariile cu management multifuncţional – sectoare de stepă din nordul Bugeacului:
com. Dezghingea (UTAG), şi sudul
Bugeacului: s. Ciumai, com. Vinogradovca (Taraclia).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea
habitatelor şi a ecosistemelor de
creştere a speciei; monitorizarea stării populaţiei.

Surse de informaţie

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows near the communes of
Ciucur-Mingir (Cimislia) and Vinogradovca (Taraclia). (1, 2) Outside the country it is spread on all the continents with
the exception of America. (3)
HABITAT. It grows among grasses and
moss tufts. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. Small groups can
be found.
LIMITATION FACTORS. The development
of the steppe ecosystems; extreme sensitiveness to air pollution with SO2.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Dimorphous, squamous lichen.
The primary talus disappears with the
appearance of podetia. Propagates vegetatively by fragments of talus. Is a land,
photophilous, xerophilous and acidophilous lichen.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the area
of multifunctional management – steppe
sectors in the north of Bugeac: the commune of Dezghingea (ATU Gagauzia),
and in the south of Bugeac: the village

of Ciumai, the commune of Vinogradovca (Taraclia).
PROTECTION MEASURES. The protection
of the growth places of the species; monitoring the population’s condition.

1. Simonov, 2001; 2. Begu, 2011; 3. Определитель лишайников СССР, 1978; 4. Begu et al., 2005.

A. Begu

Information sources
1. Simonov, 2001; 2. Begu, 2011; 3. Определитель лишайников СССР, 1978; 4. Begu et al., 2005.

A. Begu

Aspicilia gibbosa (Ach.) Korber
ASPICILIE-GIBOASĂ
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în pădurea de pe malul Nistrului, la nord-vest de s. Lopatna, com. Jora de Jos (Orhei). (1)
Peste hotarele ţării este răspândită în
regiunile montane din Europa (2),
America de Nord.
HABITATUL. Suprafaţa rocilor silicioase.
ASPECTUL CANTITATIV. Formează grupuri mici de licheni.
FACTORII LIMITATIVI. Lipsa condiţiilor climatice specifice şi a substratului preferat.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Lichen crustos-areolat, apoteciile solitare sau în grupuri mici

pe suprafaţa areolelor talului, discul
negru. Se înmulţeşte vegetativ prin
fragmente de tal. Epilitică, mezofilă, silicifilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege. Este necesar de a include
sectoarele stâncoase în care habitează
specia în componenţa Rezervaţiei naturale silvice „Cobleni”. (3)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Conservarea habitatelor şi a ecosistemelor de
creştere a speciei; monitorizarea stării populaţiilor înregistrate.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it is present in the forest on the
bank of the Nistru river, on the northwest of the village of Lopatna, the
commune of Jora de Jos (Orhei). (1)
Outside the country it is spread in
mountainous regions in Europe (2),
North America.
HABITAT. Surface of the siliceous rocks.
QUANTITATIVE ASPECT. It forms small
groups of lichens.
LIMITATION FACTORS. Lack of climate conditions specific to the favorite substratum.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The lichen is incrusted along
the edges, apothecia are solitary or form
small groups on the surface of talus areola, black disc. Propagates vegetatively by
fragments of talus. An epilitic, mesophilous and silicium-loving lichen.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law. The rocky sites in which
the species vegetates should be included
in the Natural Forest Reservation „Cobleni”. (3)
PROTECTION MEASURES. Protection of the
species habitat and ecosystems; monitor-

Surse de informaţie
1. Begu, Simonov, 2006; 2. Kondratyuk,
1998; 3. Begu, 2009.

A. Begu

ing of the status of the registered populations.
Information sources
1. Begu, Simonov, 2006; 2. Kondratyuk,
1998; 3. Begu, 2009.

A. Begu
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Cetrelia cetraroides (Del. ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb.
CETRELIE-CETRAROIDĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Caracuşenii Vechi (Briceni) (1, 2), s. Zloţi,
com. Codreni (Cimişlia), com. Ciobalaccia (Cantemir) şi în Rezervaţia
ştiinţifică „Codru”. (2) Peste hotarele ţării se întâlneşte în Europa, Africa, Asia, America de Nord şi Centrală, pe insulele Oceanului Pacific.
HABITATUL. Asociaţiile de stejăret cu
cireş. Creşte pe scoarţa de la baza
tulpinii stejarului.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
licheni solitari. Numărul total este
foarte mic.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de creş-

tere; defrişarea pădurilor; sensibilitate la poluarea aerului cu SO2. (3)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Se înmulţeşte prin fragmentarea talului şi prin soredii. Tal foliaceu, corticol, fotosciafil, mezoxerofil. (2)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Codru” şi Rezervaţia peisagistică „Ciobalaccia”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotire a tuturor locurilor de creştere a speciei de lângă com. Caracuşenii Vechi; monitoringul asupra stării
populaţiei.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Mol
dova it grows on the outskirts of the commune of Caracusenii Vechi (Briceni) (1,
2), the village of Zloti, the commune of
Codreni (Cimislia), the commune of
Ciobalaccia (Cantemir) in the Scientific Reservation „Codru”. (2) Outside the
country it can be found in Europe, Africa, Asia, North and Central America, on
the islands of the Pacific Ocean.
HABITAT. The communities of oak grove
with cherry. It grows on the bark and at
the base of the oak tree trunk.

QUANTITATIVE ASPECT. Isolated samples
can be found. The number of the plants
is small.
LIMITATION FACTORS. The unfavorable
ecological conditions in the places of
growth; forest cutting; sensibility to the
pollution of air with SO2. (3)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. Propagates by the fragmentation
of the talus and soredium. The talus is a
corticolous, follicular, photosciophilous,
mesoxerophilous. (2)
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).

Territorially protected in the Scientific
Reservation „Codru” and the Landscape
Reservation „Ciobalaccia”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
growing place near the commune of Ca
racusenii Vechi (Briceni); monitoring of
the condition of the population.

1. Симонов, 1985; 2. Simonov, Manic, 1987;
3. Begu, 2011.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Simonov, Manic, 1987;
3. Begu, 2011.

A. Begu

Xanthoparmelia vagans
XANTOPARMELIE-VAGABONDĂ
Clasa

(Nyl.) Hale (= X. camtschadalis (Arch.)
Hale; Parmelia vagans Nyl.)
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova se întâlneşte în apropierea com.
Ciucur-Mingir (Cimişlia). (1) Peste hotarele ţării este răspândită în
Câmpia Est-Europeană, în munţii Caucaz, munţii Ural, în Siberia,
Asia Centrală, Extremul Orient,
America de Nord. (2)
HABITATUL. Pe solul pantelor cu vegetaţie stepică secundară, în diverse
asociaţii.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
foarte rar exemplare solitare, mici,
pipernicite. (3)
FACTORII LIMITATIVI. Valorificarea sec
toarelor de stepă în scopuri agricole

şi conţinutul sporit de SO2 în atmosferă. (4)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal foliaceu sau semifruticulos. Se înmulţeşte prin fragmentarea talului. Tericolă, fotofilă, xerofilă. (2, 3)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în aria cu management multifuncţional – sector reprezentativ cu vegetaţie de stepă în
nordul Bugeacului: com. Dezghingea (UTAG).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Păstrarea locului de creştere a speciei; monito-

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it can be found on the outskirts of
the commune of Ciucur-Mingir (Cimislia). (1) Outside the country it is spread in
the East-European Plain, the Caucasus
Mountains, the Urals, in Siberia, Central Asia, the Far East and North America. (2)
HABITAT. On the soil of the slopes with
steppe secondary vegetation, in different
associations.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated, small stun
ted plants can be rarely met. (3)

LIMITATION FACTORS. The intense utilization of the steppe sites for agricultural
purposes; high concentration of SO2 in
the atmosphere. (4)
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It has a foliaceous or semifruticulous talus. Propagates by talus fragmentation. It is a land, photophilous and xerophilous lichen. (2, 3)
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the area of multifunctional management – a typical area of steppe vegetation in the north of

FUNGI

Foto: © И. Цюцюрупа (Wikipedia)

Ascomycota

Familia Parmeliaceae

ringul asupra stării populaţiei înregistrate.
Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1937; 3. Begu, Simonov, 2006; 4. Begu, 2011.

A. Begu

Bugeac: the village of Dezghingea (ATU
Gagauzia).
PROTECTION MEASURES. Maintenance of
growing places of the species; monitoring
of the condition of the registered popu
lation.
Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1937; 3. Begu, Simonov, 2006; 4. Begu, 2011.
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Peltigera canina (L.) Willd.
PELTIGERĂ-CANINĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Scoreni (Străşeni), s. Goian, com. Ciorescu (mun. Chişinău), com. Arioneşti (Donduşeni) (1), com. Bahmut (Călăraşi), com. Corneşti (Ungheni). (2) Peste hotarele ţării se întâlneşte în Europa, Asia, America,
Africa, Australia. (3)
HABITATUL. Pe sol, în asociaţiile pădurilor revene de gorun cu carpen şi
ale celor aride de stâncă; pe stâncile calcaroase deschise, printre tufe de
muşchi.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare solitare. Numărul de licheni este în descreştere. (4)

FACTORII LIMITATIVI. Lipsa condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei; sensibilitate sporită
la poluarea aerului cu SO2.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal foliaceu. Se înmulţeşte
pe cale vegetativă prin fragmentarea
talului. Tericolă, fotosciafilă, mezofilă, acidofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia peisagistică „Rudi–Arioneşti” şi în Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Ocrotirea
locurilor de creştere cunoscute a spe-

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows on the outskirts of the
commune of Scoreni (Straseni), the village of Goian from the commune of Ciorescu (mun. Chisinau), the commune
of Arionesti (Donduseni) (1), the communes of Bahmut (Calarasi) and Cornesti (Ungheni). (2) Outside the country
it can be met in Europe, Asia, America,
Africa and Australia. (3)
HABITAT. On the soil, in the associations
of moist sessile oak forests with hornbeam and in the arid rock forests; on calcareous open slopes, among moss shrubs.

QUANTITATIVE ASPECT. Isolated samples
can be found. The number of the lichens
is decreasing. (4)
LIMITATION FACTORS. The lack of favorable ecological conditions for the development of the species; increased sensibility to the air pollution by SO2.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It has a foliaceous talus. Propagates vegetatively by the fragmentation
of talus. A land, photosciophilous, meso
philous and acidophilous lichen.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).

ciei; monitoringul asupra stării populaţiilor înregistrate.
Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Begu, 2011; 3. Окснер,
1937; 4. Begu, Simonov, 2006.

A. Begu

Territorially protected in the Landscape
Reservation „Rudi–Arionesti” and in the
Scientific Reservation „Plaiul Fagului”.
PROTECTION MEASURES. Protection of the
known places of growth of the species;
monitoring of the condition of the registered populations.
Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Begu, 2011; 3. Окснер,
1937; 4. Begu, Simonov, 2006.

A. Begu

Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.
PELTIGERĂ-POLIDACTILĂ
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STATUTUL. Specie periclitată [En
dangered (EN)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Cotiu
jeni (Briceni) (1), s. Buteşti, com.
Camenca şi s. Cobani (Glodeni). (2)
Peste hotarele ţării se întâlneşte în
Europa, Africa, Asia, America de
Nord şi de Sud, Australia. (3)
HABITATUL. Pe sol, în pădurile de stejar cu cireş şi pe perniţe de muşchi
calcifili/litofili în asociaţie cu alte
specii de licheni. (4)
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare solitare. Numărul total
este în descreştere.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile ecologice nefavorabile în locurile de
creştere a speciei.

PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal foliaceu. Se înmulţeşte
vegetativ prin fragmentarea talului.
Tericolă, sciafilă, mezofilă, acidofilă. (1) Foarte sensibilă la poluarea
aerului cu SO2.
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia naturală de plante medicinale „Rosoşeni”,
în cadrul monumentelor naturii geologice şi paleontologice „Cheile
Buteşti” şi „Stânca Mare”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Monitorizarea stării populaţiilor înregistrate; evidenţierea unor noi habitate de
creştere şi luarea lor sub ocrotire.

Surse de informaţie

STATUS. Endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of
Moldova it grows near the commune
of Cotiujeni (Briceni) (1), the village of
Butesti from the commune of Camenca and the village Cobani (Glodeni). (2).
Outside the country it can be found in
Europe, Africa, Asia, North and South
America, Australia. (3)
HABITAT. On the soil, in oak forests with
cherry and on the pads of calciphilous/
lithophilous moss in the associations of
other lichens. (4)
QUANTITATIVE ASPECT. Isolate samples can
be found. The total number of lichens is
decreasing.

LIMITATION FACTORS. Unfavorable ecological conditions in the places of growth
of the species.
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. It has a foliaceous talus. Propagates by the fragmentation of the talus. A
land, sciophilous, mesophilous and acidophilous lichen. (1) Very sensitive to the
air pollution by SO2.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book
of the Republic of Moldova (second edition). Territorially protected in the Natural Reservation of Medicinal Plants
„Rososeni”, in the Natural Geological

and Paleontological Monuments „Cheile
Butesti” and „Stanca Mare”.
PROTECTION MEASURES. Monitoring of
the condition of the recorded populations; emphasizing of new growing places and theis protection.

1. Симонов, 1985; 2. Begu, 2011; 3. Определитель лишайников СССР, 1975; 4. Begu et al., 2012.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Begu, 2011; 3. Определитель лишайников СССР, 1975; 4. Begu et al., 2012.
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Peltigera rufescens (Weis.) Humb.
PELTIGERĂ-ROŞCATĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Corjeuţi (Briceni). (1) Peste hotarele ţării
se întâlneşte în Europa, Asia, Africa, America de Nord şi de Sud, Australia. (2)
HABITATUL. Perniţele de muşchi calcifili din ecosistemele petrofite.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare solitare.
FACTORII LIMITATIVI. Condiţiile ecologice nefavorabile, în special, aridizarea climei şi poluarea aerului cu
SO2.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal tericol, foliaceu. Se înmulţeşte prin fragmentarea talului.

Saxicolă, fotosciafilă, xerofilă, calcifilă, acidofilă. (3) Este foarte sensibilă la poluarea aerului cu SO2. (4)
CULTIVAREA. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a).
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Luarea sub
ocrotirea statului a habitatelor de
creştere a speciei de lângă com. Corjeuţi.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the outskirts of the commune of Corjeuti (Briceni). (1) Outside
the country it can be found in Europe,
Asia, Africa, North and South America,
Australia. (2)
HABITAT. The pads of calciphilous moss of
the petrophyte ecosystems.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be found.
LIMITATION FACTORS. Unfavorable ecological conditions, especially, climate aridization and air pollution by SO2.

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The talus is foliaceus, on the terricolous. Propagates by the fragmentation of talus. The species is saxicolous,
photosciophilous, xerophilous, calciphilous and acidophilous. (3) Very sensitive
to air pollution by SO2. (4)
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
PROTECTION MEASURES. State protection
of the growing places near the commune
of Corjeuti.

Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Определитель лишайников СССР, 1975; 3. Begu et al., 2005;
4. Begu, 2011.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Определитель лишайников СССР, 1975; 3. Begu et al., 2005;
4. Begu, 2011.
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Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
RAMALINĂ-FASTIGIATĂ
Clasa
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STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered (CR)].
RĂSPÂNDIREA. În Republica Moldova creşte în apropierea com. Ciuciuleni (Hânceşti). (1) Peste hotarele ţării este răspândită în Eurasia, America, Tasmania. (2)
HABITATUL. Pe scoarţa frasinului din
pădurea de gorun cu fag.
ASPECTUL CANTITATIV. Se întâlnesc
exemplare solitare. Efectivul populaţiilor este în descreştere.
FACTORII LIMITATIVI. Este sensibilă la
poluarea aerului cu SO2. (3)
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ŞI ECOLOGICE. Tal fruticulos. Corticolă, fotoxerofilă.
CULTIVAREA. Nu se practică.

STAREA DE PROTECŢIE. Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roşie a
Republicii Moldova (ed. a II-a). Protejată teritorial în Rezervaţia ştiinţifică „Codru”. (4)
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Respectarea
regimului de ocrotire a speciei în rezervaţie; monitorizarea stării populaţiilor.

STATUS. Critically endangered species.
DISTRIBUTION. In the Republic of Moldova it grows on the outskirts of the commune of Ciuciuleni (Hancesti). (1) Outside the country it can be found in Eurasia, America and Tasmania. (2)
HABITAT. On the ash tree bark of the forest
of sessile oak with beech.
QUANTITATIVE ASPECT. Isolated specimens
can be found. The number of the lichens
is decreasing.
LIMITATION FACTORS. Sensitive to air pollution with SO2. (3)

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTE
RISTICS. The tallus is fruitful. The species
is corticolous and photoxerophilous.
CULTIVATION. Not practiced.
PROTECTION STATUS. The species is protected by law, included in The Red Book of
the Republic of Moldova (second edition).
Territorially protected in the Scientific
Reservation „Codru”. (4)
PROTECTION MEASURES. Protection regime of the species in the reservation;
monitoring of the conditions of the populations.

Surse de informaţie
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1937; 3. Begu, 2011; 4. Simonov, 2001.

A. Begu

Information sources
1. Симонов, 1985; 2. Окснер, 1937; 3. Begu, 2011; 4. Simonov, 2001.

A. Begu
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PLANTE Pteridophyta

Partea II. ANIMALE
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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)
LILIAC-CÂRN
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Foto: © V. Nistreanu

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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Ordinul Chiroptera
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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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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)
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Foto: © V. Nistreanu

ANIMALE

Mamifere

Ordinul Chiroptera
Familia Vespertilionidae

244

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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Foto: © V. Nistreanu
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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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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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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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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)
LILIAC-URECHEAT-CENUȘIU

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Nistreanu

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
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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)
PÂRȘ COMUN
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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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Ordinul Rodentia
Familia Cricetidae
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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
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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
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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)
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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
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Martes martes (Linnaeus, 1758)
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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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Ordinul Carnivora
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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
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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

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

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

ANIMALE Păsări

Familia Ardeidae

272

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

ANIMALE Păsări

Familia Ardeidae
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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

ANIMALE Păsări

Familia Ciconiidae
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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

ANIMALE Păsări

Familia Ciconiidae
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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.

278

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
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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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Foto: © T. Cozari
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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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Foto: © 123RF.com: Michael Lane

ANIMALE Păsări
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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
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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

289

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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Foto: © T. Cozari

ANIMALE Păsări

Familia Accipitridae

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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ANIMALE Păsări

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

Familia

296

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
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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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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
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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
Ordinul Accipitriformes
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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.
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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 km 2. (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.
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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
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ANIMALE Păsări

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

305

Falco naumanni (Fleischer, 1818)
VÂNTUREL-MIC
Ordinul Falconiformes
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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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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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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
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Porzana parva (Scopoli, 1769)
CRESTEŢ-CENUŞIU
Ordinul Gruiformes
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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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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
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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

316

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

323

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

Familia Picidae
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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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Foto: © V. Ţurcan

ANIMALE

Reptile

Familia Emididae

332

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.
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Eremias arguta (Pallas, 1773)
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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.
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Podarcis taurica (Pallas, 1814)
ȘOPÂRLĂ-DE-CRIMEEA (ȘOPÂRLĂ-DE-IARBĂ)
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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.
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Coluber caspius (Linnaeus, 1758)
ŞARPE-CU-ABDOMEN-GALBEN
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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.
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Coronella austriaca (Laurenti, 1768)
ŞARPE-DE-ALUN
Ordinul Squamata

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © V. Ţurcan

ANIMALE

Reptile

Familia Colubridae

336

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.
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Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)
ŞARPE-CU-PATRU-DUNGI
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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.
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Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
ŞARPELE-LUI-ESCULAP
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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
Ordinul Squamata
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ANIMALE

Reptile

Familia Viperidae

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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Familia Viperidae
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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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ANIMALE

Amfibieni

Ordinul Caudata
Familia Salamandridae
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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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ANIMALE

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

345

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
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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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ANIMALE

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)
CEGĂ

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Ladislav Pekarik

ANIMALE

Pești

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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Pești

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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Ordinul Anguilliformes
Familia Anguillidae

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)
BELDIŢĂ COMUNĂ

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e
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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)
CARACUDĂ
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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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Foto: © Lubomír Hlásek
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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

363

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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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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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)
MIHALŢ

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © Lubomír Hlásek

ANIMALE

Pești

Ordinul Gadiformes
Familia Lotidae

368

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)
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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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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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Familia Percidae
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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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Foto: © Ladislav Pekarik
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Pești

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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Foto: © Ladislav Pekarik
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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)
ZGLĂVOACĂ-RĂSĂRITEANĂ
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Foto: © Lubomír Hlásek
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Pești

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
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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)
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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)
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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)
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Foto: © Al. Andreev
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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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Foto: © Urasimaru
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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.

Al. Andreev
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Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
BONDAR-DE-ARGILĂ
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Foto: © Göran Holmström
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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.
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Bombus fragrans (Pallas, 1771)
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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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Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

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)
BONDAR-ROȘIATIC

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © John Oates

ANIMALE

Insecte

Ordinul Hymenoptera
Familia Apidae

390

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.
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Megachile rotundata (Fabricius, 1787)
ALBINĂ-MEGACHILĂ
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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
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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.
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Liometopum microcephalum (Panzer, 1798)
FURNICĂ-LIOMETOPUM
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Insecte
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Familia Formicidae

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

395

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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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

ANIMALE

Insecte

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
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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
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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
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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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Foto: © Evgheni Bezgrebelni
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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
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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 lu-

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.

STATUS. 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

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.

Surse de informaţie
1. Некрутенко, 1985; 2. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

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.
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Colias chrysotheme (Esper, 1781)
GĂLBIOARĂ-AURIE
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ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Pieridae
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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

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.

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

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.

Surse de informaţie
1. Коршунов, 2002.

V. Derjanschi

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

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

Foto: © T. Cozari

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Lycaenidae

416

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)
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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
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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-
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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

ANIMALE

Insecte

Ordinul Lepidoptera
Familia Nymphalidae

S

ă
g r

Foto: © T. Cozari

a

ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

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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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

425

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
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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

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

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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Foto: © Lubomír Hlásek
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Ordinul Coleoptera
Familia Carabidae

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

429

Carabus hungaricus (Fabricius, 1792)
CARABIDĂ-UNGARICĂ
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Foto: © Lubomír Hlásek
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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
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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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Foto: © Lubomír Hlásek
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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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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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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.
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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

ANIMALE

Insecte

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

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

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)
CEROFITĂ
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Foto: © Tamás Németh

ANIMALE

Insecte

Ordinul Coleoptera
Familia Cerophytidae

444

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)
CUCUJIDĂ-CINABERINUS
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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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Foto: © 123RF.com: Marco Uliana
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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)
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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
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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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Foto: © Lubomír Hlásek
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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)
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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
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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
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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
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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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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

a
S

ă
g r
ea

M

a

r e

a
Bl
a
ck

N

e

© Josef
Foto:
© Hlasek
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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Familia Mysidae
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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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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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ANIMALE

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.

I. Toderas, O. Munjiu, I. Subernetki
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