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ZOOLOGIA 

DIVERSITATEA SPECIILOR DE ANIMALE TERESTRE DIN 
REZERVAȚIA PEISAGISTICĂ DOBRUȘA
Nistreanu V., Bușmachiu G., Țurcan V., Larion A.

Institutul de Zoologie

Rezumat
Cercetările au fost efectuate în Rezervația peisagistică Dobrușa în baza materialelor 
colectate în perioada 1990-2017. În rezervație și pe teritoriile adiacente au fost identificate 
72 specii de nevertebrate: 44 specii de colembole din 34 de genuri și 13 familii; 28 specii 
de insecte, din 18 familii și 6 ordine. Vertebratele terestre au fost reprezentate de 11 
specii de amfibieni, 8 specii de reptile, 69 specii de păsări și 40 specii de mamifere. 
Fauna terestră din rezervație include numeroase specii rare incluse în Cartea Roșie a 
Republicii Moldova: 8 specii de insecte, 8 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 8 specii 
de păsări și 10 specii de mamifere. Rezervația peisagistică Dobrușa reprezintă o zonă de 
importanță deosebită pentru conservarea diversității biologice, iar cercetările necesită a 
fi continuate.
Cuvinte cheie: rezervație peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, 
specii rare.
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Introducere
Pe teritoriul Republicii Moldova există 41 rezervații peisagistice, care au ca scop 

conservarea peisajelor geografice de importanță națională. Rezervația peisagistică 
Dobrușa are un landşaft caracteristic compus din podişuri şi platou de silvostepă. 
Rezervația include trupurile de pădure Drobuşa Mică, Rădi, Drobuşa Mare și este 
gestionată de întreprinderea pentru silvicultură Şoldăneşti, ocolul silvic Olişcani 
(Fig.1). Zona nucleu a rezervației este amplasată în partea de nord-est a Moldovei la 
70 km spre est de mun. Bălţi în limita podișurilor nistrene. Relieful este alcătuit din 
cumpenele apelor şi versanţi, vâlcelele de pe sectorul dintre râurile Dobruşa şi Cerna. 
Zona face parte din regiunea landşaftică a podişurilor şi platoului de silvostepă. Podişul 
fragmentat Olişcani este format din sedimente nisipoase-argiloase, cu soluri cenuşii şi 
cenuşii închise de pădure, cernoziomuri levigate pe luturi loessoide de grosime mici, 
cu păduri de carpen şi stejar [1].

Până în prezent în zonă s-au efectuat cercetări preponderent pe diversitatea 
vegetală, pe parcursul cărora s-a stabilit prezența a peste 300 specii de plante 
dintre care 29 specii rare [15] și s-au identificat 5 tipuri de păduri naturale [12, 13].  
Date foarte succinte privind diversitatea lumii animale sunt prezente într-o singură 
lucrare [1], unde se menționează prezența a 4 specii de insecte rare, 12 specii de reptile 
și amfibieni, 88 specii de păsări și 24 specii de mamifere. Prezența unor specii de 
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animale terestre în zonă este indicată în Atlasele elaborate în cadrul Cadastrului lumii 
animale a Republicii Moldova [8, 9]. 

Au fost publicate date preliminare privind diversitatea speciilor de animale terestre 
din rezervația peisagistică Dobrușa [10]. Astfel, scopul lucrării a fost inventarierea și 
studiul diversității speciilor de animale nevertebrate și vertebrate terestre din rezervația 
peisagistică Dobrușa, atât în baza literaturii publicate, cât și a cercetărilor proprii.

Materiale și metode
Rezervația peisagistică Dobrușa este localizată în raionul Şoldăneşti, între satele 

Dobruşa şi Olişcani și are suprafaţa de 2736.6 ha. Altitudinea medie a rezervației este 
de 290 m, cea absolută maximă este de 318 m și altitudine minimă de 245 m, diferenţele 
de nivel constituie de la 30 la 70 m, limite de înclinări – 6° - 16°, expoziţii predominante 
–N-SE (53,5%); NV-SV (26,6%); platou (19,9%) [1].

Fig.1. Harta Rezervației peisagistice Dobrușa.

Principalele tipuri de ecosisteme sunt pădurile, reprezentate de asociații: Tilieto 
(tomentosa)-fraxineto (excelsior)-Quercetum (petraea), Carpineto (betulus)-querceta 
(petraea), Tilieto (tomentosa)-carpinetum (betulus), Querceto (robur)-carpinetum 
(betulus), Quercetum (robur, petraea). În cadrul rezervației au fost studiate și poienile 
cu asociații de Bothriochloeta herbosa, Poaeta (angustifolia) herbosum, Lolietum 
(perenne) herbosum și luncile cu asociații Agrostidetum (stolonifera), Lolieto 
(perenne)-elytrigieta herbosa, Loletio (perenne)-potentilletum (anserina), Trifolio 
(repens)-lolietum (perenne) [12, 13]. Pe teritoriul rezervației și în sectoarele adiacente 
sunt prezente câteva bazine acvatice nu prea mari de origine naturală cu vegetație 
abundentă hidrofilă (fig. 2). Habitatele din rezervație de importanţă europeană sunt 
9170(А), 9170(В) – păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum [12, 13].
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Figura 2. Habitate de pe teritoriul rezervației peisagistice Dobrușa.

Colectarea materialului faunistic. Studiul diversității speciilor de colembole 
și insecte din Rezervația peisagistică Dobrușa a fost efectuat și în baza materialului 
colectat în 2017 și a colecției personale de insecte a dlui dr. Țurcan, colectate între anii 
1990-2010. Au fost selectate și unele date din literatură privind speciile de nevertebrate 
identificate din zonă [1]. Colembolele au fost colectate cu ajutorul unei rame metalice 
cu suprafața de 5 x 5 cm2, în total au fost prelevate 13 eșantioane de sol și litieră, a 
câte 4 repetări fiecare. Adăugător, manual, au fost prelevate probe de mușchi și lemn 
descompus. Pentru extragerea colembolelor din substrat a fost utilizată metoda de 
flotaţie [4], apoi exemplarele au fost fixate în alcool de 96%, decolorate în acid lactic, 
tratate cu KOH și montate în preparate permanente. Identificarea până la specie a fost 
efectuată cu ajutorul determinatoarelor [2, 7, 14]. Coleopterele au fost colectate manual 
și identificate utilizând determinatorul [16].

Cercetările vertebratelor terestre s-au efectuat pe parcursul mai multor ani. 
Determinarea componenţei specifice a comunităților de mamifere mici a fost efectuată 
prin metoda capturării cu capcane și prin prelevarea animalelor moarte. De asemenea, 
au fost colectate ingluvii de huhurez (Strix aluco), acumulate sub un cuib amplasat în 
scorbura unui copac de stejar în perioada nidicolă. Mamiferele mici din ingluvii au 
fost identificate după morfologia craniană și dentiție cu ajutorul determinatorului [11]. 
Speciile de carnivore și copitate s-au identificat după amprente şi urme ale activității 
trofice, speciile de chiroptere s-au determinat cu ajutorul detectorului de ultrasunete în 
perioada crepusculară și nocturnă. Lungimea traseelor a variat între 1-10 km în funcţie 
de suprafaţa totală a biotopului studiat. Speciile de păsări au fost studiate prin metoda 
traseelor, urmărite și determinate cu ajutorul binoclului. Pentru determinarea distribuţiei 
şi diversităţii herpetofaunei au fost efectuate estimări periodice prin metoda traseelor şi 
terenurilor fixe cu o lungime de 0,1 – 5 km şi suprafaţă de 100-2500 m2.

Rezultate și discuții
Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a datelor existente în literatură [1, 10] și 

colecției personale de insecte a dlui dr. Țurcan V., în Rezervația peisagistică Dobrușa 
au fost identificate 72 specii de nevertebrate, care fac parte din 31 de familii, 1 
0 ordine și 2 clase.

Clasa Collembola. Din sol, litieră și lemn descompus colectate în rezervație au 
fost extrase în total 873 de exemplare de colembole, atribuite la 44 de specii, care fac 
parte din 34 de genuri și aparțin la 13 familii.
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Cele mai reprezentative din punct de vedere faunistic s-au dovedit a fi familiile 
Entomobryidae cu un total de 10 specii și Isotomidae - 9, urmate de familiile 
Hypogastruridae și Neanuridae cu câte 5 specii fiecare, Tullberigae și Onuchyuridae 
- 3, Tomoceridae și Neelidae – 2. Cinci dintre cele 13 familii identificate și anume 
Odontellidae, Cyphoderidae, Sminthuridae, Dycirtomidae și Arrhopalitidae au fost 
prezente în cele 8 eșantioanele colectate doar cu câte o singură specie fiecare și un 
număr mic de indivizi.

Dintre cele mai frecvente specii, care au fost prezente în toate eșantioanele analizate, 
sunt Protaphorura sakatoi (Yosii, 1966) și Parisotoma notabilis (Schaffer, 1896), 
prima dintre care a înregistrat 210 indivizi, iar cea de-a doua 118 indivizi. Numărul de 
indivizi ai altor specii a fost cu mult mai mic, variind de la 1 la 50.

Dintre speciile rare depistate în Rezervația peisagistică Dobrușa putem 
menționa Thaumanura carolii (Stach, 1920) atestată în Republica Moldova doar în 
pădurile cu frunza căzătoare ale zonei centrale, principalii edificatori ai cărora sunt  
Quercus petraea, Q. robur și Fagus sylvatica prezente în special în rezervațiile Plaiul 
Fagului, Codrii, Vila Nisporeni și pădurea amplasată lângă localitatea Donici [3].  
Specia este prezentă în Austria, Bulgaria, Polonia, România, Slovacia, Ucraina, Ungaria, 
în pădurile de tip Central European, preponderent în zonele montane, fiind considerată 
silvicolă, participând activ la procesele de descompunere a lemnului.

O altă specie la fel de rară, depistată intr-un număr mic de indivizi în pădurile 
Moldovei este Superodontella lamellifera (Axelson, 1903), atestată până în prezent în 
rezervațiile Plaiul Fagului și Codrii. Specia are o distribuție largă în Europa, preferând 
ecosistemele forestiere și fiind adesea găsită în lemn descompus.

Dintre alte specii de colembole caracteristice ecosistemelor forestiere și prezente 
în Rezervația peisagistică Dobrușa putem menționa Ceratophysella silvatica Rusek, 
1964, citată până în prezent doar din pădurea de la Rudi [5]. Specia populează litiera 
pădurilor din zonele montane ale Europei.

Clasa Insecta. Conform datelor din literatură în Rezervația peisagistică Dobrușa 
se întâlnesc următoarele specii de insecte rare: Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758), 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) și Callimorpha 
quadripunctaria (Poda, 1761) [1].

În august 2017, în zona forestieră, au fost observați mai mulți bușteni de stejari, 
rămași în urma defrișării arborilor seculari, fiind în stare avansată de descompunere, 
în jurul cărora au putut fi observate zeci de insecte moarte de Lucanus cervus  
de ambele sexe.

Colecția personală a dlui dr. Țurcan Vladimir include o largă diversitate de 
specii, nepublicate până în prezent. Printre ele în colecție au fost identificate speciile 
de nevertebrate din ordinele Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Hemiptera 
și Mantoidea, fiind enumerate în ordine descrescătoare a numărul de indivizi  
existenți în colecție.

Din ordinul Coleoptera au fost identificate exemplare din 5 familii și 13 specii: 
Cerambycidae - Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (1 ex.), Tetropium fuscum (Fabricius, 
1787) (2 ex.) și Morimus funereus Mulsant, 1863 (3 ex.), Lucanidae - Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758) (♂), Scarabaeidae - Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (♂ și 5♀), 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) și Protaetia aeruginosa (Drury,1770) (numeroase ex. 
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fiecare), Melolontha sp. (1 ex.); Carabidae - Carabus cancellatus Illiger, 1798 (1 ex.) 
și Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 (1 ex.); Cleridae - Trichodes apiaries (Linnaeus, 
1758) (1 ex.); Coccinellidae - Harmonia axyridis (Pallas, 1773); Dytiscidae - Dytiscus 
marginalis Linnaeus, 1758 (1 ex.).

Ordinul Lepidoptera: au fost identificate exemplare din 7 familii și 9 specii: 
Papilionidae – Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (1 ex.); Nymphalidae – Aglais io 
(Linnaeus, 1758) (1 ex.), Polygonua c-album (Linnaeus, 1758) (1 ex.), Argynnis pandora 
Denis & Schiffermüller, 1775 (2 ex.); Cossidae – Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)  
(1 ex.); Lasiocampidae – Macrothylacia rubi (Linnaeus,1758) (♀); Erebidae – Catocala 
nupta (Linnaeus, 1758) (1 ex.); Saturniidae – Saturnia pyri Denis & Schiffermüller, 
1775 (2 ex.); Sphingidae – Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) (2 ex.) .

Dintre reprezentanții ordinului Hymenoptera în colecție erau incluse exemplare din 
2 familii și 3 specii: Apidae – Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) (1 ex.), Xylocopa 
violacea (Linnaeus, 1758) (4 ex.) și Scoliidae – Megascolia maculata (Drury, 1773)  
(2 ex.), iar din ordinul Hemiptera – familia Pentatomidae cu specia Graphosoma 
italicum (Müller, 1766) (6 ex.).

Din ordinul Mantoidea o singură specie Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (1 ex.) 
a fost colectată în zonă.

Pe teritoriul rezervației au fost identificate în total 72 specii de nevertebrate, dintre 
care 28 de insecte, care fac parte din 18 familii și 6 ordine; 8 specii de insecte sunt 
incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova [6], dintre care 2 specii fac parte din lista 
de nevertebrate protejate de Convenția de la Berna [17] și 4 specii sunt protejate de 
Rețeaua Emerald [18] (tab.1).

Tabelul 1. Speciile de animale protejate la nivel local și internațional identificate în 
Rezervația peisagistică Dobrușa.

Nr. Specia Cartea Rosie Convenția Berna Emerald
Insecta

1. Cerambyx cerdo + + +
2. Lucanus cervus + + +
3. Oryctes nasicornis +
4. Morimus funereus + +
5. Callimorpha quadripunctaria + +
6. Saturnia pyri +
7. Megascolia maculata +
8. Xylocopa violacea +

Amphibia
9. Triturus vulgaris +
10. Triturus cristatus + + +
11. Bufo bufo +
12. Bombina bombina + +
13. Rana temporaria +
14. Rana dalmatina + +
15. Hyla arborea + +
16. Pelobates fuscus + +
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Reptilia
17. Emys orbicularis + + +
18. Coronella austriaca + +
19. Vipera berus +

Aves
20. Ciconia ciconia + + +
21. Hieraaetus pennatus + + +
22. Milvus migrans + + +
23. Pernis apivorus + + +
24. Falco peregrinus + + +
25. Falco vespertinus + + +
26. Crex crex + + +
27. Dendrocopos medius + + +

Mammalia
28. Crocidura leucodon +
29. Rhinolopus hipposideros + + +
30. Myotis daubentonii + +
31. Myotis dasycneme + + +
32. Plecotus austriacus + +
34. Cricetus cricetus + +
35. Micromys minutus +
36. Felis silvestris + +
37. Lutra lutra + + +
38. Martes martes +

Vertebrate terestre. Diversitatea mare a vegetaţiei, constituită preponderent din 
asociații vegetale naturale, a condiţionat dezvoltarea şi evoluţia unei faune bogate de 
vertebrate terestre. Amfibienii sunt reprezentați de 11 specii din ordinele Urodela – 
Triturus vulgaris (L., 1758), T. cristatus (Laurenti, 1786) și Anura – Bufo bufo (L., 
1758), B. viridis (Laurenti, 1786), Bombina bombina (L., 1761), Rana ridibunda 
(Pallas, 1771), R. lessonae (Camerano, 1882), R. temporaria (L., 1758), R. dalmatina 
(Bonaparte, 1840), Hyla arborea (L., 1758) și Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), dintre 
care 8 sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei [6] (tab. 1). Ambele specii de tritoni 
se întâlnesc frecvent și cu o abundență ridicată în bazinele acvatice ale rezervației.  
Dintre broaște au fost semnalate mai frecvent broasca râioasă verde, speciile vulnerabile 
broasca râioasă brună (B. bufo), izvorașul cu burta roșie (B. bombina), broasca roșie de 
pădure (R. dalmatina), broasca roșie de munte (R. temporaria) și mai rar două specii 
incluse în Cartea Roșie P. fuscus (specie periclitată), H. arborea (vulnerabilă), care au 
fost observate preponderent în ecosistemele silvice umede și umbroase, cu subarboret 
dezvoltat, cât și în apropierea bazinelor acvatice.

Dintre reptile au fost identificate 8 specii din 2 ordine: Testudines – Emys orbicularis 
(L., 1758) și Squamata – Anguis fragilis L., 1758, Lacerta viridis Laurenti, 1768, L. 
agilis L., 1758, Natrix natrix (L., 1758), N. tesselata (Laurenti, 1768), Coronella 
austriaca (Laurenti, 1768), Vipera berus (L., 1758), dintre care broasca țestoasă, șarpele 
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de alun și vipera comună sunt specii periclitate, incluse în Cartea Roşie a Moldovei 
[6]. Broasca țestoasă a fost observată în apropierea bazinelor acvatice ale rezervației. 
Şopârlele sunt reprezentate de 3 specii: L. agilis, L.viridis şi năpârca (A. fragilis), care 
sunt comune şi preferă liziera pădurii, poienile însorite cu vegetaţie ierboasă abundentă, 
luncile. Speciile genului Natrix sunt comune și larg răspândite în sectoarele umede și 
în apropierea bazinelor acvatice ale rezervației, mai frecvent fiind șarpele de casă, care 
are plasticitate ecologică ridicată. 

Speciile rare de șerpi C. austriaca și V. berus sunt specii silvicole și au fost semnalate 
preponderent în poienile din interiorul pădurii și la ecotonul ecosistemelor silvice cu 
habitatele adiacente.

Pe parcursul cercetărilor au fost înregistrate 69 specii de păsări din 9 ordine: 
Ciconiiformes - 1 specie, Falconiformes – 4 specii, Galliformes – 3 specii, Columbiformes 
– 3 specii, Cuculiformes – 1 specie, Strigiformes – 2 specii, Coraciiformes – 2 specii, 
Piciformes – 6 specii, Passeriformes – 47 specii. A fost înregistrată barza albă (Ciconia 
ciconia (L., 1758), cuiburile căreia au fost semnalate în localitățile din apropierea 
rezervației. În perioada postreproductivă au fost observate mai multe exemplare 
în apropierea bazinelor acvatice din rezervație și de pe teritoriile adiacente. Au fost 
semnalate 7 specii de păsări de pradă diurne și nocturne – Accipiter gentilis (L., 1758), 
Milvus migrans (Boddaert, 1783), Buteo buteo (L., 1758), Falco tinnunculus L., 1758, 
Asio otus (L., 1758), Athene noctua (Scopoli, 1769), Strix aluco (L., 1758), 6 specii de 
piciforme – Jynx torquilla (L., 1758), Picus canus Gmelin, 1788, Dendrocopos major 
(L., 1758), D. syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833), D. minor (L., 1758), D. medius 
(L., 1758), 3 specii de porumbei (Columba palumbus L., 1758, Streptopelia turtur (L., 
1758), S. decaocto (Frivaldszky, 1838), cucul – Cuculus canorus L., 1758, fazanul – 
Phasianus colchicus L., 1758, 47 specii de paseriforme, ceea ce constituie cca 68% din 
totalul avifaunei în rezervație: Galerida cristata (L., 1758), Lullula arborea (L., 1758), 
Luscinia luscinia (L., 1758), Turdus merula L., 1758, T. philomelos Brehm, 1831, 
Sylvia nisoria (Bechstein, 1792), S. communis Latham, 1787, S. atricapilla (L., 1758), 
Muscicapa striata (Pallas, 1764), Parus caeruleus (L., 1758), P. major L., 1758, Sitta 
europaea L., 1758, Oriolus oriolus (L., 1758), Lanius collurio L., 1758, Troglodytes 
troglodytes (L., 1758), Carduelis carduelis (L., 1758), Coccothraustes coccothraustes 
(L., 1758), Alauda arvensis L., 1758, Motacilla alba L., 1758, Hirundo rustica L., 
1758, Passer domesticus (L., 1758), Passer montanus (L., 1758), Corvus corax L., 
1758, Corvus cornix (L., 1758), Pica pica (L., 1758), Garrulus glandarius (L., 1758) 
etc.) și alte specii. Conform cercetărilor efectuate anterior avifauna este reprezentată de 
81 specii clocitoare, 1 specie oaspete de vară și 4 specii care iernează [1]. Din totalul 
de specii identificate pe parcursul cercetărilor și din datele din literatură, 8 specii de 
păsări sunt incluse în Cartea Roșie a Moldovei [6]. Aceste specii sunt de importanță 
europeană, fiind incluse în Anexa II a Convenției de la Berna [17] și în Rețeaua Emerald 
[18] ca specii care necesită protecție pe întregul areal (tab. 1).

Fauna de mamifere este bogată și include 40 de specii din 6 ordine: Insectivora – 
6 specii: Erinaceus concolor Martin, 1838, Talpa europaea L., 1758, Sorex araneus 
L., 1758, S. minutus L., 1766, Crocidura leucodon (Hermann, 1780), C. suaveolens 
(Pallas, 1811), Chiroptera - 6 specii: Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800), 
Myotis dubentonii (Kuhl, 1817), M. dasycneme (Boie, 1825), Nyctalus noctula 
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(Schreber, 1774), Plecotus austriacus L., 1758, Eptesicus serotinus Schreber, 1774, 
Rodentia – 17 specii: Sciurus vulgaris L., 1758, Muscardinus avellanarius (L., 1758), 
Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840), Cricetus cricetus (L., 1758), Arvicola 
terrestris (L., 1758), Myodes glareolus (schreber, 1780), Microtus arvalis (Pallas, 
1778), M. rossiaemeridionalis (Ognev, 1924), M. subterraneus (de Selis-Longchamps, 
1836), Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769), Mus musculus L., 1758, M. spicilegus 
Petenyi, 1882, Apodemus sylvaticus (L., 1758), A. flavicollis (Melchior, 1834), A. 
agrarius (Pallas, 1771), A. uralensis (Pallas, 1811), Micromys minutus (Pallas, 1771), 
Lagomorfa – iepurele de câmp (Lepus europaeus Pallas, 1778), Carnivora – 8 specii: 
Felis silvestris (Schreber, 1777) Lutra lutra (L., 1758), Mustela putorius (L., 1758), M. 
nivalis (L., 1766), Martes martes (L., 1758), M. foina (Erxleben, 1777), Meles meles 
(L., 1758), Vulpes vulpes (L., 1758), căpriorul – Capreolus capreolus ((L., 1758) și 
mistrețul – Sus scrofa L., 1758 din ord. Artiodactyla. Din ingluviile huhurezului mic 
au fost identificate speciile: Crocidura leucodon, C. suaveolens, Eptesicus serotinus, 
Muscardinus avellanarius, Myodes glareolus, Microtus subterraneus, Apodemus sp. 
În bibliografia existentă pentru zona Dobrușa este menționată prezența a 24 specii de 
mamifere [1]. Printre mamiferele identificate 10 specii sunt incluse în Cartea Roșie a 
Moldovei, 7 specii sunt listate în Anexa II a Convenției de la Berna [17] și 3 specii sunt 
protejate în cadrul Rețelei Emerald [18] (tab. 1).

Printre reprezentanții faunei terestre au fost semnalate 38 specii rare, incluse în 
Cartea Roșie a Moldovei [6], 23 specii incluse în Anexa II a Convenției de la Berna 
[17] și 18 specii protejate în cadrul Rețelei Emerald [18] (tab. 1). Prezența unor specii 
rare în zonă, cum sunt O. nasicornis, L. cervus, P. fuscus, C. austriaca, H. pennatus, 
P. apivorus, F. silvestris, M. martes a fost semnalată și în cercetările anterioare [1]. 
Factorii negativi cum sunt tăierea copacilor bătrâni, scorburoși, defrișarea arbuștilor 
de la lizieră, distrugerea aglomeraţiilor vegetale, desecarea și poluarea acvatoriilor 
naturale, păşunatul excesiv, braconajul duc la degradarea ecosistemelor naturale și 
diminuarea diversității faunei din zona.

Rezervația peisagistică Dobrușa reprezintă o zonă de importanță deosebită pentru 
conservarea diversității biologice, a fost propusă și inclusă în rețeaua Emerald ca sit 
cu habitate rare de importanță europeană, în care populează specii incluse în convenții 
internaționale, Cartea Roșie a Europei, IUCN. Este necesară continuarea cercetărilor 
în rezervație.

Concluzii
În Rezervația peisagistică Dobrușa au fost identificate 72 specii de nevertebrate: 

44 specii de colembole din 34 de genuri și 13 familii; 28 specii de insecte din 18 
familii și 6 ordine. Vertebratele terestre au fost reprezentate de 11 specii de amfibieni, 
8 specii de reptile, 69 specii de păsări și 40 specii de mamifere – în total 128 specii de  
vertebrate terestre.

Fauna terestră din rezervație include numeroase specii rare incluse în Cartea Roșie 
a Republicii Moldova: 8 specii de insecte, 8 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 8 
specii de păsări și 10 specii de mamifere. Rezervația peisagistică Dobrușa reprezintă o 
zonă de importanță deosebită pentru conservarea diversității biologice, iar cercetările 
necesită a fi continuate.
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Studiile au fost efectuate în cadrul proiectelor 15.817.02.12F și 15.187.0211F.
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