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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele studiului activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, 
Noctuidae) semnalate pe parcursul perioadei de vegetație a anilor 2016-2017 în Rezervația 
naturală „Cobîleni” (raionul Orhei, Republica Moldova). În urma studiului efectuat au 
fost analizate 1146 exemplare de noctuide, aparţinând la 98 de specii și 14 subfamilii. 
Capcana cu lumină ultravioletă a atras un număr mai mare de noctuide (857 indivizi), spre 
deosebire de cea albă, la care au fost capturați doar 289 de indivizi. A fost studiată dinamica 
activității sezoniere a speciilor Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis 
(Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica (Linnaeus, 1758), care s-au remarcat prin efectivul 
numeric ridicat, ultimele două specii menționate având statut de dăunători importanți ai 
culturilor agricole.
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Introducere
Cercetările faunistice ale noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Rezervația 

naturală „Cobîleni” au început în anul 2016. Până la cercetările prezentate, nu s-au 
efectuat studii referitoare la fauna lepidopterelor din rezervație. 
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S-a constatat, că la momentul actual, fauna noctuidelor din Rezervația naturală 
„Cobîleni” este constituită din 159 de specii, ceea ce reprezintă 38 % din fauna 
noctuidelor din Republica Moldova, taxonomic încadrate în 87 de genuri şi 14 subfamilii: 
Plusiinae (10 specii), Acontiinae (5), Pantheinae (1), Acronictinae (8), Metoponiinae (2), 
Cuculliinae (2), Oncocnemidinae (2), Amphipyrinae (2), Heliothinae (8), Condicinae 
(1), Bryophilinae (2), Xyleninae (60), Hadeninae (28) și Noctuinae (28 specii) [8]. 

Pe parcursul cercetărilor efectuate în rezervația „Cobîleni” au fost identificate 
următoarele specii noi de noctuide pentru fauna Republicii Moldova: Acontia candefacta 
(Hübner, 1831), Eucarta amethystina (Hübner, 1803), Cucullia fraterna Butler, 1878, 
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775), Chersotis margaritacea (Villers, 
1789), Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775), Euxoa cos (Hübner, 1824), 
Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775), Noctua tertia Mentzer & al., 1991, 
Euxoa temera (Hübner, 1808), Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775), 
Dasypolia templi (Thunberg, 1792) și Aedophron rhodites (Eversmann, 1851) [5, 6, 7].

În literatura lepidopterologică există numeroase lucrări care vizează activitatea 
sezonieră a fluturilor diurni și un număr extrem de mic care se referă la activitatea 
sezonieră a fluturilor, care duc un mod de viață nocturn sau crepuscular. Pe lângă faptul 
că cercetările ce decurg pe timp de noapte sunt dificil de efectuat, o altă cauză fiind 
determinarea dificilă a multor specii de noctuide care implică studiul armăturii genitale. 
În timpul zilei noctuidele stau ascunse în vegetația erbacee, pe tulpinile copacilor, pe 
sol și alte obiecte, colorația și ornamentul aripilor anterioare, contopindu-se aproape în 
totalitate cu obiectele pe care stau. Camuflajul bine dezvoltat protejează noctuidele de 
potențialii dăunători. 

Scopul acestei lucrări a fost studiul dinamicii activității sezoniere a noctuidelor 
din Rezervația naturală „Cobîleni”, inclusiv analiza frecvenței speciilor de noctuide 
semnalate în rezervație. Datele obținute aduc o contribuție semnificativă la cunoașterea 
acestui grup de insecte, și în special a activității sezoniere a unor specii de noctuide 
economic importante.

Materiale și metode
Cercetările au fost efectuate în perioada de vegetație a anilor 2016-2017 în 

Rezervația naturală „Cobîleni”, situată în apropiere de s. Lopatna (r-l Orhei) pe malul 
drept al fluviului Nistru. Rezervaţia naturală „Cobîleni” are o suprafață de 33,5 ha și 
aparţine Ocolului silvic Susleni: parcela 1, subparcela 2; parcela 2, subparcelele 1 și 
3. Teritoriul rezervaţiei, conform regionării geomorfologice a Republicii Moldova se 
află pe dealurile Prenistrului şi terasele lui [5]. Rezervația naturală „Cobîleni” include 
mai multe biotopuri – pădure de foioase, plantație de conifere, luncă și canion calcaros 
amplasat pe malul fluviului Nistru, mărginite de culturi agricole și terenuri părăginite.

Noctuidele au fost colectate prin instalarea capcanei cu lumină albă și ultravioletă. 
Cele două capcane cu surse diferite de lumină au fost instalate începând cu luna martie 
și au funcționat toată perioada de vegetație (până în noiembrie), între orele 22:00 şi 
02:00, cu o periodicitate de 2-3 zile pe săptămână.

Nomenclatura şi clasificarea a fost dată după Fibiger M. și Hacker H. [1]. 
Identificarea apartenenţei taxonomice s-a realizat pe baza celor mai recente chei de 
determinare [3, 9, 11]. La determinarea materialului, în special după armătura genitală, 
a fost utilizat microscopul MBS-10.

Frecvența noctuidelor semnalate în rezervație a fost calculată după Rakosy L. [4].
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Rezultate și discuții
În total la ambele tipuri de lumină au fost colectate 1146 de exemplare de noctuide, 

aparţinând la 98 de specii taxonomic încadrate în 14 subfamilii – Acontiinae (2 specii), 
Acronictinae (5), Amphipyrinae (2), Bryophilinae (1), Cuculiinae (1), Hadeninae (19), 
Heliothinae (2), Metoponiinae (2), Noctuinae (23), Oncocnemidinae (1), Pantheinae 
(1), Plusiinae (5), Psaphidinae (2) și Xyleninae (32 specii). Cel mai mare număr de 
indivizi colectați au înregistrat subfamiliile: Hadeninae, Noctuinae, Xyleninae și 
Acontiinae (fig. 2).

În baza datelor obținute a fost stabilită activitatea sezonieră maximă şi minimă 
a noctuidelor semnalate în rezervația „Cobîleni” cât şi frecvenţa acestora. Numărul 
de noctuide capturate în perioada investigațiilor la cele două surse de lumină (albă 
şi ultravioletă) diferă esențial (fig. 2). La capcana cu lumină albă au fost capturați 
289 indivizi, iar la cea ultravioletă – 857 indivizi, astfel a fost demonstrată preferința 
noctuidelor pentru lumina ultravioletă. Indivizii speciilor de noctuide cu o densitate 
mare a populațiilor au zburat către ambele surse de lumină, dând preferință celei 
ultraviolete. Nu s-au remarcat specii care să zboare doar către sursa de lumină albă, 
în timp ce câteva specii de noctuide au fost atrase doar de lumina ultravioletă, dar din 
cauza numărului mic de indivizi capturați (1-2), e dificil de efectuat careva constatări, 
cercetările necesitând a fi continuate.

În urma studiului activității sezoniere a noctuidelor semnalate în Rezervația 
naturală „Cobîleni” în anii 2016-2017 s-a stabilit că zborul noctuidelor începe din 
prima decadă a lunii martie (speciile din genul Orthosia), până în ultima decadă a lunii 
noiembrie când a fost semnalată specia Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766).

A fost studiată dinamica activității sezoniere a speciilor de noctuide semnalate 
în perioada de vegetație a anului 2017 (98 de specii), care a fost mai accentuată în 
a III-a decadă a lunii martie (84 indivizi), I-a decadă a lunii august (82 indivizi) și 
în a II-a decadă a lunii septembrie (90 indivizi), iar minimumul a fost înregistrat în 
luna noiembrie. Descreşterea efectivului numeric şi finalizarea perioadei de zbor a 
noctuidelor s-a înregistrat în a III-a decadă a lunii noiembrie.

Figura 1. Schema amplasării Rezervației naturale „Cobîleni”.
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O scădere semnificativă a dinamicii zborului noctuidelor s-a observat în I-a 
decadă a lunii iulie, fiind colectați doar 15 indivizi ce aparțin la 8 specii, ceea ce se 
explică prin finalizarea perioadei de zbor a indivizilor din prima generație pentru multe 
specii de noctuide. Efectivul numeric populațional este în scădere și în a II-a decadă a 
lunii august-I decadă a lunii septembrie, perioadă în care multe specii de noctuide își 
finalizează a II-a generație, urmată de schimbarea condițiile climaterice, care devin 
nefavorabile pentru dezvoltare. În perioada 1 august-20 septembrie a anului 2017 în 
Republica Moldova s-a instalat vreme caniculară cu deficit semnificativ de precipitaţii 
și temperaturi ridicate, ceea ce a dus la apariția secetei puternice, astfel influențând 
negativ dezvoltarea și activitatea noctuidelor [8, 12]. 

S-a constatat o scădere a dinamicii zborului noctuidelor în a II-a decadă a lunii 
aprilie-I decadă a lunii mai, provocată de condițiile meteo nefavorabile înregistrându-se 

Figura 2. Dinamica zborului noctuidelor din unele subfamilii la capcana cu lumină 
(rezervația „Cobîleni”, anii 2016-2017).

Figura 3. Dinamica activității sezoniere a noctuidelor semnalate în rezervația „Cobîleni” 
în perioada de vegetație a anului 2017.
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ninsori abundente în perioada 20-21 aprilie, fapt care a redus total activitatea noctuidelor. 
În figura 4 putem observa oscilațiile zborului noctuidelor în perioada aprilie-mai a anului 
2017. Zborul a fost afectat doar în perioada precipitațiilor și scăderii temperaturii sub 
valoarea de 7 °C. Peste câteva zile când temperaturile au început să crească, noctuidele 
și-au reluat zborul. În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit, că la sursa de lumină 
au zburat stabil 13 specii: Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Craniophora ligustri 
(Denis & Schiffermüller, 1775), Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758), Helicoverpa 
armigera (Hübner, 1808), Charanyca trigrammica (Hufnagel,1766), Tyta luctuosa 
(Denis & Schiffermüller, 1775), Anarta trifolii (Hufnagel,1766), Mythimna l-album 
(Linnaeus, 1767), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758), Agrotis segetum (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Orthosia incerta (Hufnagel, 1766), Orthosia gothica (Linnaeus, 
1758) și Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758). Noctuidele din celelalte 85 de specii 
semnalate în rezervație apăreau sporadic. 

Figura 4. Dinamica activității sezoniere a noctuidelor în perioada aprilie-mai, anul 2017.

Figura 5. Repartizarea speciilor colectate în perioada anilor 2016-2017 în rezervația 
naturală „Cobîleni” după frecvență.



132

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020Zoologia

Analiza frecvenței speciilor de noctuide colectate în Rezervația naturală „Cobîleni” 
în perioada anilor 2016-2017 (fig. 5), a permis identificarea unei dominanțe stabile a 
speciilor foarte rare (56 %), urmate de cele relativ frecvente (22 %), rare (18 %) și 
frecvente (3 %). O singură specie (Acontia trabealis) a înregistrat o frecvență foarte 
mare. Raporturile dintre coeficienții de frecvență stabiliți, relevă o mare diversitate 
specifică de specii a noctuidelor în rezervație.

A fost studiată dinamica activității sezoniere a speciilor de noctuide: Acontia 
trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica 
(Linnaeus, 1758), care s-au remarcat prin efectivul numeric ridicat, ultimele două specii 
menționate având statut de dăunători importanți ai culturilor agricole.

Acontia trabealis este o specie obișnuită, care se întâlnește pretutindeni în 
Republica Moldova dar nu produce daune culturilor agricole, ci doar unor plante 
din familia Convolvulacee [2]. Pe parcursul perioadei de studiu, specia menționată a 
prezentat cel mai mare număr de indivizi colectați la capcanele cu lumină. Numărul 
de indivizi al speciei Acontia trabealis în anul 2017 a atins cca 170 (fig. 6), dintre 
care 98 au fost capturați la capcana cu lumina albă, iar 72 – la cea ultravioletă. Astfel, 
demonstrând o stabilitate numerică bine definită a efectivului populaţiei acestei specii. 
Apariţia adulţilor de Acontia trabealis a avut loc în a III-a decadă a lunii mai. O creștere 
numerică s-a înregistrat în a II-a decadă a lunii iunie (29 indivizi), după care numărul 
acestora scade, astfel că în prima decadă a lunii iulie, la capcana cu lumină nu a fost 
colectat nici un individ. Numărul acestora începe să crească în II-a decadă a lunii iulie 
(17 indivizi), astfel în a III-a decadă a lunii iulie înregistrându-se cota maximă de 35 
de indivizi. În a II-a decadă a lunii august efectivul numeric începe să se micșoreze 
semnificativ, ultimii indivizi fiind colectați pe 2 septembrie. 

Figura 6. Dinamica zborului speciei Acontia trabealis în anul 2017 
(rezervația „Cobîleni”).

Efectivul numeric al speciei Acontia trabealis a fost mai mare în anul 2016. 
Fluturii și-au început zborul în prima decadă a lunii iunie. Cei mai mulți indivizi au 
fost colectați începând cu a II-a decadă a lunii iulie (108), înregistrându-se o explozie 
numerică în I-a decadă a lunii august – 470 indivizi, după care numărul acestora s-a 
redus considerabil (fig. 7).
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Figura 7. Dinamica zborului speciei Acontia trabealis în anul 2016
(rezervația „Cobîleni”).

Specia Agrotis exclamationis, sau buha cu semnul exclamării, a fost semnalată 
în anul 2016 începând cu a II-a decadă a lunii iunie, cu o lună mai târziu decât în anul 
următor (fig. 8). Cei mai mulți indivizi au fost colectați începând cu a II-a decadă a lunii 
iulie – până în I-a decadă a lunii august (98 indivizi), după care numărul lor începe să 
scadă considerabil. Fluturii și-au finalizat zborul în I-a decadă a lunii septembrie.

Figura 8. Dinamica zborului speciei Agrotis exclamationis în anul 2016
(rezervația „Cobîleni”).

Numărul total al indivizilor speciei Agrotis exclamationis capturați la capcanele 
cu lumină în anul 2017 a constituit 97 exemplare. Cota maximă (79 indivizi) s-a 
înregistrat la capcana cu lumină ultravioletă, iar cota minimă (18 indivizi) – la lumina 
albă. Specia a înregistrat efectivul numeric mai mare în a III-a decadă a lunii mai (22 
indivizi), după care a urmat o descreștere, în I-a decadă a lunii iulie nefiind capturat nici 
un fluture. Începând cu a II-a decadă a lunii iulie, s-a înregistrat o creștere a numărului 
de indivizi capturați, cota maximă fiind atinsă în I-a decadă a lunii august –17 indivizi. 
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Descreşterea efectivului numeric şi finalizarea perioadei de zbor s-a înregistrat în I-a 
decadă a lunii septembrie (fig. 9).

Figura 9. Dinamica zborului speciei Agrotis exclamationis în anul 2017
(rezervația „Cobîleni”).

Specia Orthosia gothica, dăunător important al pomilor și arbuștilor fructiferi, are 
o apariție destul de timpurie, primii indivizi fiind capturați începând cu a II-a decadă a 
lunii martie (26 indivizi) (fig. 10). 

Deși perioada de zbor are o durată mai scurtă în comparație cu speciile analizate 
mai sus, ultimii doi indivizi fiind colectați în I-a decadă a lunii mai, efectivul numeric a 
fost ridicat, colectându-se în total 138 de indivizi, dintre care 110 la capcana cu lumină 
ultravioletă și doar 28 – la capcana cu lumină albă. Maximumul zborului acestei specii 
s-a înregistrat în a III-a decadă a lunii martie (52 indivizi), menținându-se și în I-a 
decadă a lunii aprilie – 46 indivizi.

Figura 10. Dinamica zborului speciei Orthosia gothica în anul 2017
(rezervația „Cobîleni”).

Activitatea sezonieră a unor specii de noctuide economic importante a fost 
analizată de către M. Tkaci cu aproape patru decenii în urmă [10]. Comparând aceste 
date cu cele obținute în anul 2017, s-a observat apariția mai timpurie cu 1-2 decade a 
indivizilor speciei Orthosia gothica. 
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Conform datelor expuse de M. Tkaci, pe teritoriul Republicii Moldova, indivizii 
speciei Agrotis exclamationis își fac apariția în a III-a decadă a lunii aprilie și zboară 
până în a III-a decadă a lunii septembrie, date care se diferențiază de cele prezentate în 
lucrare (fig.8). Astfel, putem constata că în perioada anilor 2016-2017, specia Agrotis 
exclamationis a prezentat o durată de zbor mai scurtă cu câteva decade, decât acum 
patru decenii în urmă. 

Concluzii
În urma studiului dinamicii sezoniere s-a constatat că apariția noctuidelor are loc 

în prima decadă a lunii martie (speciile din genul Orthosia), alte specii ca Asteroscopus 
sphinx (Hufnagel, 1766) fiind active până în ultima decadă a lunii noiembrie.

S-a stabilit că maximele zborului noctuidelor în anul 2017 au fost semnalate în a 
III-a decadă a lunii martie, I-a decadă a lunii august și a II-a decadă a lunii septembrie, 
cu minimul înregistrat în luna noiembrie. S-a constatat că scăderea temperaturii sub 
valoarea de 7 °C influențează negativ asupra activității de zbor a noctuidelor.

S-a stabilit că la capcana cu lumină au zburat stabil 13 specii de noctuide, celelalte 
apăreau sporadic. Pe parcursul perioadei de studiu, speciile Acontia trabealis (Scopoli, 
1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) s-au 
remarcat prin efectivul numeric populațional ridicat, ultimele două specii menționate 
având statut de dăunători importanți ai culturilor agricole și pomilor fructiferi.

Raporturile dintre coeficienții de frecvență stabiliți relevă o mare diversitate de 
specii a noctuidelor în Rezervația naturală „Cobîleni”,cu o dominanță stabilă a speciilor 
foarte rare(56 %), urmate de cele relativ frecvente(22 %), rare(18 %) și frecvente (3 %).
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