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INTRODUCERE

Buburuzele (mămăruțele), deși bine cunoscute de 
toți entomologii și nu numai, prezente atât în ecosis-
temele naturale, cât și în cele agricole, rămân până as-
tăzi un grup puțin studiat în Republica Moldova. Din 
punct de vedere sistematic ele fac parte din familia 
Coccinellidae, suprafamilia Cucujoidea, ordinul Co-
leoptera, clasa Insecta. Familia Coccinellidae pe plan 
mondial numără aproximativ 6 000 de specii încadrate 
în 370 de genuri, 30 de triburi și 2 subfamilii. Bubu-
ruzele sunt coleoptere mici, cu dimensiuni între 0,8 și 
28 mm,  culoarea lor variind de la galben, portocaliu 
spre roșu deschis cu puncte mici albe sau negre pe par-
tea superioară, uneori cu benzi sau linii. Totuși, culo-
rile diferă foarte mult, de exemplu, o specie obișnuită 
pentru noi – Coccinella septempunctata (figura 1), are 
șapte puncte negre pe un fundal roșu. La unele specii, 
punctele sunt atât de mari încât se contopesc, lăsând 
culorile dedesubt să transpară ca niște puncte pe un 
fundal alb, negru, gri sau maroniu, uneori având diver-

se morfe, ca de exemplu Harmonia axyridis (figura 2). 
Forma corpului este de obicei ovală, rotunjită sau 
uneori alungită, dar convexă dorsal, suprafața corpu-
lui poate fi netedă sau glabră, cu peri scurți sau lungi. 
Capul de obicei este mic dar cu ochi mari, antenele la 
diferite specii pot avea între 7 și 11 articole, protoracele 
este transvers, mai lat la bază, scutelul de formă triun-
ghiulară sau rotunjit la vârf. La unele specii elitrele sunt 
aproape de două ori mai lungi decât late. Abdomenul 
e format din 10 segmente, dar se văd doar primele 5 
sau 6. Picioarele sunt lungi, negre sau maronii. Tarsele 
au 4-4-4 sau 3-3-3 articole. Identificarea apartenenței 
specifice necesită atât literatură de specialitate, cât și 
aparatură anume deoarece speciile sunt foarte diferite 
ca aspect extern: formă, culoare, dimensiune [1; 2]. 

Unii reprezentanți ai familiei respective sunt 
cosmopoliți, alții preferă regiunile tropicală și subtro-
picală [3]. Datorită rolului enorm pe care îl exercită 
în natură în calitate de agenți de biocontrol, această 
familie de coleoptere a fost cercetată peste tot în lume 
(America, Europa, Asia, Australia, Africa) [4-8]. 
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Rolul unor specii de buburuze în ecosiste-
mele agricole a fost observat la sfârșitul secolului  
al XIX-lea în California, unde specia de buburuze Ro-
dolia cardinalisa a ținut sub control dăunătorul Icerya 
purchasi din plantațiile de citrice [9]. De atunci, multe 
specii de buburuze au fost utilizate ca agenți de bio-
control ai afidelor [10] și ai altor grupe de nevertebra-
te precum păianjeni, coccide, larve de lepidoptere [11; 
12]. Nu toate încercările de combatere biologică cu 
coccinelidele au fost însă eficiente, relevantă în acest 
sens fiind specia Harmonia axyridis care suprimă fa-
una nativă de buburuze [13], iar polifagismul o face 
să nu mai fie eficientă în controlul biologic. În plus, 
aceasta consumă diferite fructe și polen. 

Regimul trofic al coccinelidelor e divers, deși ma-
joritatea lor sunt prădătoare, unele specii sunt micofa-
ge, altele fitofage (se hrănesc cu frunze și polen). Unele 
specii au o rație alimentară mixtă, de exemplu Bulaea 
lichatschovi consumă atât polen, cât și frunze și afide 
[14], speciile tribului Coccinellini sunt prădătoare, 
consumă în special afide și coccide [15; 16]. Atât cu 
polen, cât și cu spori de mucegai (Oidium sp.) se hră-
nesc larvele de Tytthaspis sedecimpunctata [17]. A fost 
observat și canibalismul la unele specii de Coccinelli-
dae, adulții se hrănesc în condiții extreme cu propriile 
ouă sau cu larvele eclozate [18].   

O trăsătură specifică a coccinelidelor constă în 
migrația și starea de agregare în funcție de shimbarea 
sezonieră și de sursele de hrană [19]. O altă însușire a 
grupului este simularea morții în cazul când sunt de-
ranjați și eliminarea de la articulațiile tibio-femurale 
a hemolimfei, un lichid toxic cu miros respingător de 
culoare aprinsă servind totodată drept mecanism de 
apărare împotriva prădătorilor [20]. În pofida meca-
nismului lor de apărare coccinelidele sunt hrană pen-
tru mamiferele mici, păsări, reptile și amfibieni [21].

Cercetările buburuzelor de pe teritoriul actual al 
Republicii Moldova au debutat la începutul secolului 
al XX-lea. Primele specii din acest grup au fost citate 
pentru Basarabia în anul 1917 de Miller și Zubows-
kiy [22], în 1933 de Ruscinsky [23], iar în 1957 de 
Medvedev și Șapro [24]. Ulterior în studiile faunisti-
ce sau ecologice ale altor grupe de coleoptere au fost 
menționate și unele specii din familia Coccinellidae 
[25-33].

Deja în secolul al XXI-lea buburuzele au fost in-
cluse în studiile ecologo-faunistice referitoare la zone-
le umede ale fluviului Nistru, cursul inferior al râului 
Ichel, Rezervația Naturală „Codrii”, diverse agrocenoze 
ș.a. [34-43]. Unele specii din familia Coccinellidae au 
fost citate în Catalogul colecției entomologice al lui  
Zubowskiy [44].

Scopul acestei lucrări este de a unifica datele privind 
speciile de buburuze existente în colecția Muzeului de 
Entomologie al Institutului de Zoologie și cele acumu-
late pe parcursul anilor 2008–2021 din ecosistemele na-
turale și antropizate ale Republicii Moldova, precum și 
de a evidenția speciile larg răspândite, rare sau invazive. 

MATERIAL ȘI METODE

Materialul discutat în lucrare a fost colectat prin 
metoda de itinerar și metoda capcanelor Barber din 
ecosistemele naturale ale Rezervațiilor științifice „Pla-
iul Fagului”, „Prutul de Jos” și „Pădurea Domnească”; 
Rezervațiilor peisagistice Ariile protejate „Vila Nis-
poreni” și „Dobrușa”; Grădina Botanică a Muzeului 
Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN); 
sectoarele de luncă și stepă din sudul și nordul țării; 
vegetația erbacee din canioanele calcaroase ale fluviu-
lui Nistru; agrocenozele de lucernă, porumb, plantații 
de viță de vie amplasate în localitățile: Bardar (Ialo-
veni), Băcioi (municipiul Chișinău), Brănești (Orhei), 

Figura 2. Harmonia axyridis în faza gregară
(diferite morfe) [52], specie invazivă de buburuze și unica 

dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Figura 1. Coccinella septempunctata,
cea mai cunoscută specie de buburuze  

din Republica Moldova.
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Ciobanovca (Anenii Noi), Cioburciu (Ștefan Vodă), 
Chișinău, Copanca (Căușeni), Covurlui (Leova), 
Grădinița (Căușeni), Hagimus (Căușeni), Holercani 
(Dubăsari), Hârbovăț (Anenii Noi), Ialoveni, Ivancea 
(Orhei), Japca (Florești), Lozova (Strășeni), Leuntea 
(Căușeni), Măcărești (Ungheni), Moara Domnească 
(Glodeni), Molovata (Dubăsari), Oxentea (Dubăsari), 
Răscăieți (Ștefan Vodă), Sadaclia (Basarabeasca), 
Saharna (Rezina), Slobozia Mare (Cahul), Troița 
Nouă (Anenii Noi), Talmaza (Ștefan Vodă), Telița 
Nouă (Anenii Noi), Tiraspol, Tomai (Leova), Tuzara 
(Călărași), Țâpova (Rezina), Ursoaia (Căușeni), Vatici 
(Orhei), Valea Mare (Ungheni) și Zberoaia (Nispo-
reni).

Materialul faunistic coleopterologic a fost colec-
tat de autori în anii 2008–2021 și este  însoțit de data, 
locul colectării și habitatul din care a fost extras. În 
lucrare au fost incluse speciile de buburuze păstrate 
în colecția Muzeului de Entomologie al Institutului 
de Zoologie, colectate între anii 1954–1979 de R. Ste-
panov. Pentru identificarea apartenenței specifice au 
fost utilizate sursele corespunzătoare [1; 2].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Ca rezultat al studiului multianual efectuat și a 
colecției inventariate, păstrate la Muzeul de Entomol-
ogie al Institutului de Zoologie, au fost identificate 23 
de specii de buburuze, care se atribuie la 16 genuri din 
familia Coccinellidae. Dintre buburuzele inventariate 
18 specii din 14 genuri fac parte din colecția lui R. Ste-
panov, iar 15 specii din 12 genuri au fost colectate de 
autori în perioada de studiu 2008–2021, identificate și 
incluse în colecția de lucru a Muzeului de Entomolo-
gie al Institutului de Zoologie. 

Speciile de Coccinellidae inventariate și colectate 
au fost aranjate în listă în ordine alfabetică, conform 
denumirilor actualizate și aprobate pe site-ul Fauna 
Europaea. 

LISTA  
speciilor de buburuze  

colectate în Republica Moldova în anii 2008–2021 
și ale speciilor depozitate în colecția Muzeului  

de Entomologie al Institutului de Zoologie

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22-30; 32; 33; 35-37; 39; 41; 43; 

44].
Colecție: 1 ex., 28.06.1979, Ivancea; 1 ex., 

30.06.1969, Tuzara; 1 ex., 20.08.1954, Vatici. 
Materialul studiat: 2 ex., lucernă, 05.08.2020, 

Bardar; 1 ex., pe plante ierboase, 05.06.2012, Grădina 
Botanică MNEIN; 3 ex., canion calcaros, pe plante, 
22.04.2010, Saharna. 

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22-25; 30; 32; 37; 44].
Materialul studiat: 1 ex., pe plante ierboase, 

18.06.2012, Grădina Botanică MNEIN.

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Citări anterioare: [23].
Colecție: 1 ex., 20.06.1964, Tiraspol.

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Citări anterioare: [23; 34; 30; 44].
Colecție: 1 ex., 01.05.1979, Vatici.

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22; 24; 44].
Colecție: 1 ex., 14.04.1968, Ivancea.  

Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843
Citări anterioare: [23; 28; 44]
Colecție: 1 ex., –.06.1967, Ciobanovca; 1 ex., 

30.03.1963, Ivancea.   
Materialul studiat: 1 ex., lucernă, 04.08.2020, Ur-

soaia, Căușeni; 1ex., 26.03.2021, „Plaiul Fagului”.

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758
Citări anterioare: [23; 27; 29; 30; 44].
Colecție: 1 ex., –.07.1967, Ciobanovca. 

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 
Citări anterioare: [24-37; 39; 40; 41; 43; 44]
Materialul studiat: 1 ex., 26.03.2021, „Plaiul 

Fagului”; 1 ex., sub scoarța unui stejar uscat, 
18.03.2021, Aria protejată „Vila Nisporeni”; 1 ex., 
lucernă, 1 ex., porumb, 05.08.2020, Ialoveni; 3 ex., 
lucernă, 04.08.2020, Ursoaia; 3 ex., lucernă, 4.08.2020, 
Hagimus; 3 ex., vegetație erbacee, 04.06.2020, 
Hârbovăț; 4 ex., vegetație erbacee, 12.09.2018, 
Slobozia Mare, Prutul de Jos; 1 ex., vegetație erbacee, 
21.06.2016, Măcărești; 1 ex., pe gălbenele, 25.06.2016, 
Tomai; 1 ex., vegetație erbacee, 21.06.2016, Valea Mare 
lângă Prut; 1 ex., rapiță, 2 ex., fâșie forestieră, 15.04–
02.05.2013, Brănești; 2 ex., pe graminee, 04.05.2013, 
Hârbovăț; 2 ex., pe plante ierboase, 24.07.2012, 
Grădina Botanică MNEIN; 1 ex., porumb, 10.06.2012, 
Covurlui; 1 ex., rapiță 31.03–15.04.2011, Troița Nouă; 
2 ex., rapiță, 15-27.04.2011, Troița Nouă; 1 ex., rapiță, 
17–27.05.2011, Băcioi; 3 ex., lucernă, 18.11.2010, 
Leuntea; 4 ex., lucernă, 18.11.2010, Copanca; 12 ex., 
lucernă, 13.10.2010, Lozova; 1 ex., canion calcaros, 
22.04.2010, Saharna; 1 ex., canion calcaros, 30.03.2010, 
Țâpova; 1 ex., pădure, 26.06.2009, Grădiniţa; 1 ex., 
pădure inundabilă, litieră, 26.06.2009, Leuntea; 3 
ex., lucernă, 26.06.2009, Leuntea; 2 ex., pe plante 
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ierboase, 11.06.2009, „Pădurea Domnească”; 1 ex., pe 
plante, 28.08.2008, Cioburciu; 1 ex., lucernă, 22.04–
07.05.2008, Sadaclia.

Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758
Colecție: 1 ex., 02.05.1977, Ivancea.

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [24-27; 29; 32-34; 39; 41; 44].
Colecție: 1 ex., 25.03.1979, Ivancea; 1 ex., 

28.04.1954, Vatici. 
Materialul studiat: 3 ex., lucernă, 1 ex., porumb, 

08.07.2020, Oxentia; 1 ex., plante ierboase, 04.06.2020, 
Hârbovăț; 1 ex., lucernă, 05.08.2020, Ialoveni; 1 ex., 
rapiță, 31.03–15.04.2011, Troița Nouă; 1 ex., rapiță, 
17–27.05.2011, Băcioi; 1 ex., lucernă, 18.11.2010, Co-
panca; 1 ex., lucernă, 18.11.2010, Copanca; 1 ex., pă-
dure inundabilă, pe plante, 26.06.2009, Leuntea; 2 ex., 
lucernă, 26.06.2009, Leuntea; 1 ex., pe plante ierboase, 
11.06.2009, „Pădurea Domnească”; 1 ex., pe plante ier-
boase, 28.08.2008, Cioburciu.

Exochomus flavipes (Thunberg, 1781)
Citări anterioare: [22; 24].
Colecție: 1 ex., 18.04.1964, Ivancea.  

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [23-25; 27; 35; 44].
Colecție: 1 ex., –.07.1969, Tuzara,  1 ex., 

10.04.1954,  Vatici. 
Materialul studiat: 1 ex., canion calcaros, 

22.04.2010, Saharna; 1 ex., canion calcaros, 30.03.2010, 
Țâpova.

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Citări anterioare: [23; 25; 44].
Colecție: 1 ex., 10.10.1978, Ivancea.

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 
Citări anterioare: [30; 38; 45; 46] 
Materialul studiat: 12 ex., pădure, 09.10.2020, 

Hârbovăț; 7 ex., lucernă, 2 ex., porumb, 05.08.2020, 
Bardar; 1 ex., lucernă, 04.08.2020, Hagimus; 3 ex., 
pe florile pomilor fructiferi, 12.05.2019, Băcioi; 
numeroase exemplare pe peretele unui bloc locativ 
din sectorul Telecentru, Chișinău, 10.10.2019; 
numeroase exemplare viță de vie, 15.10.2018, Telița 
Nouă; 5 ex., sub scoarța unui stejar uscat, 01.10.2017, 
Rezervația peisagistică „Dobrușa”; 1 ex., pe arbustul 
Cununiță (Spiraea x vanhouttei), 28.04.2016, 
Chișinău; 18 ex., pe peretele Mănăstirii Japca 
21.10.2013; numeroase exemplare pe struguri copți, 
15.08.2012, Tomai (Leova); 2 ex, pe plante erbacee, 

07.09.2012, Grădina Botanică MNEIN; 3 ex., sub 
scoarța unui copac defrișat, Parcul „Valea Morilor”, 
Chișinău, 13.02.2009. 

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22; 24; 27; 29; 30; 39; 44]
Colecție: 2 ex., 03.08.1978,  Ivancea.  
Materialul studiat: 1 ex., lucernă, 18.11.2010, Le-

untea. 

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 
Citări anterioare: [22-24; 27; 29; 30; 32; 33; 44]
Colecție: 1 ex., 18.04.1964,  Ivancea. 
Materialul studiat: 1 ex., pădure, 06.09.2020, Hâr-

bovăț; 3 ex., lucernă, 2 ex., porumb, 08.07.2020, Oxen-
tia;  4 ex., lucernă, 08.07.2020, Molovata.  

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22; 24-28]
Colecție: 1 ex., 08.06.1977, Ivancea.
Materialul studiat: 1 ex., pe plante, 17.05.2010, 

Holercani.  

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [23-27; 29; 30; 33-35; 39-41; 44]
Colecție: 1 ex., 25.03.1979, Ivancea.
Materialul studiat: 5 ex., canion calcaros, 

22.04.2010, Saharna; 1 ex., canion calcaros, 30.03.2010, 
Țâpova; 1 ex., lucernă, 18.11.2010, Copanca; 1 ex., 
lucernă, 18.11.2010, Leuntea; 2 ex., canion calcaros, 
22.04.2010, Saharna; 1 ex., canion calcaros, 30.03.2010, 
Țâpova; 1 ex., pe plante ierboase, 11.06.2009, „Pădurea 
Domnească”; 2 ex., lucernă, 26.06.2009, Leuntea; 1 ex., 
plantație de salcâm, 11.09.2008, Copanca.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [22; 24, 33-35; 39; 40; 43; 44]. 
Colecție: 1 ex., 23.09.1968, Ivancea; 1 ex., 

20.04.1968, Ivancea. 
Materialul studiat: 1 ex., vegetație erbacee, 

16.06.2016, Zberoaia; 3 ex., rapiță, 31.03–15.04.2011, 
Troița Nouă; 1 ex., rapiță, 15–27.04.2011, Troița Nouă; 
3 ex., rapiță, 06–17.05.2011, Băcioi; 4 ex., rapiță, 31.03–
15.04.2011, Troița Nouă; 1 ex., lucernă, 18.11.2010, 
Copanca; 1 ex., lucernă, 18.11.2010, Leuntea; 1 ex., 
canion calcaros, 22.04.2010, Saharna; 2 ex., lucer-
nă, 26.06.2009, Leuntea; 1 ex., pe plante, 28.08.2008,  
Cioburciu.  

Scymnus frontalis Fabricius, 1787 
Citări anterioare: [22; 24;  27-30; 34]. 
Materialul studiat: 1 ex., plantație de salcâm, 

11.09.2008, Copanca. 
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Scymnus rubromaculatus Goeze, 1777
Citări anterioare: [22; 24;  26-28].  
Colecție: 1 ex., 03.08.1978, Ivancea.
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 

1758) 
Citări anterioare: [22; 24; 31; 34; 39; 40]. 
Materialul studiat: 3 ex., lucernă, 18.11.2010, 

Copanca; 30 ex., lucernă, 18.11.2010, Leuntea; 1 ex., 
pădure inundabilă, pe plante ierboase, 26.06.2009, Le-
untea; 3 ex., lucernă, 26.06.2009, Leuntea; 1 ex., plan-
tație de salcâm, pe plante ierboase, 14.08.2008, Răs-
căieți; 1 ex., plantație de salcâm, pe plante ierboase, 
14.08.2008, Talmaza. 

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
Citări anterioare: [23; 24; 34; 44]. 
Colecție: 1 ex., 01.09.1973,  Ivancea.
Materialul studiat: 1 ex., pădure inundabilă, pe 

plante ierboase, 26.06.2009, Leuntea; 1 ex., plantație 
de salcâm, pe sol, 14.08.2008, Răscăieți. 

 
Din cercetările efectuate se vede că specia Cocci-

nella septempunctata, specie zoofagă, a fost semnalată 
în cele mai diverse habitate naturale și artificiale din 
23 de localități, fiind cea mai des întâlnită și cea mai 
bine cunoscută buburuză din Republica Moldova. 
Specia este  ăspândită în întreaga lume și se găsește 
într-o gama largă de habitate. Atât adulții, cât și larve-
le sunt prădători de afide, specia fiind considerată un 
agent de biocontrol al afidelor dăunătoare culturii de 
lucernă [47].

Numeric a dominat specia invazivă polifagă Har-
monia axyridis, care a prezentat numeroase exempla-
re și a fost identificată în cercetările noastre doar în  
9 localități, în special în ecosisteme artificiale. Specia a 
fost citată în Republica Moldova în mai multe lucrări 
publicate anterior, precum Iazlovețchii și Sumenco-
va [45], Timuș și Stahi [46], Bacal ș.a. [38]. Buburu-
za asiatică, sau Harmonia axyridis, este citată drept o 
insectă dăunătoare, cu impact negativ asupra faunei 
coccinelidelor native. Adulții consumă fructe, polen și 
afide, iar larvele sunt prădătoare [48].

O altă specie cu un efectiv numeric sporit este 
specia fitofagă Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, 
identificată în 6 habitate diverse amplasate în 4 loca-
lități, în 3 dintre habitate fiind identificată în cultura 
de lucernă. Conform datelor din literatură, specia are 
o gamă variată de habitate începând cu zonele des-
chise de stepă și până la ecosisteme forestiere mixte 
sau de foioase [49]. Un efectiv sporit a prezentat și 
specia Psyllobora vigintiduopunctata, specie micetofa-
gă identificată în cercetările noastre în 10 habitate din 
7 localități. Specia poate fi întâlnită într-o gamă largă 

de habitate începând cu zona de stepă, agrocenoze, 
păduri mixte sau de foioase, zona de câmpie inun-
dabilă și pajiști uscate, terenuri abandonate, plantații 
forestiere ș.a. [49]. Coccinula quatuordecimpustulata 
este o specie afidofagă, preferă habitate uscate, mar-
ginea pădurilor, a fost identificată în 11 habitate din 7 
localități, preferă în special habitate deschise, zone de 
stepă și pajiștile uscate [49]. Propylea quatuordecim-
punctata, de asemenea specie afidofagă, preferă habi-
tate uscate, a fost înregistrată în 9 habitate din 5 lo-
calități. Celelalte 17 specii au fost înregistrate într-un 
număr mic de exemplare din diverse habitate (ecosis-
teme forestiere, pajiști, ecosisteme calcaroase sau pe 
plante de cultură) din numeroase localități. Adalia bi-
punctata și A. decempunctata sunt specii prădătoare, 
atașate de ecosistemele forestiere, consumă afidele de 
pe copaci, dar au fost semnalate și în spații deschise  
pe plante ierboase și în cultura de lucernă [50].  
Anatis ocellata, Calvia quatuordecimguttata, Halyzia 
sedecimguttata și Oenopia conglobata sunt specii 
afidofage, dendrobionte. Specia Chilocorus bipustu-
latus este afidofagă și coccidofagă, întâlnită atât pe 
plante ierboase, cât și lemnoase. Coccinella magnifica 
este o specie termofilă, afidofagă, întâlnită pe plante 
ierboase sau lemnoase, în locuri uscate. Coccinella 
quinquepunctata este o specie afidofagă, stenobiontă, 
populează stratul de iarbă, preferă habitate uscate din 
pădure, culturi agricole și pajiști. Coccinella undecim-
punctata e o specie afidofagă, euribiontă, locuiește în 
stratul de iarbă, preferă habitate uscate din pădure, 
culturi agricole, pajiștile pe soluri saline. Exocho-
mus flavipes este o specie afidofagă și coccidofagă. 
Exochomus quadripustulatus (figura 3) este o  specie 
euritopică, dendrobiontă, afidofagă și coccidofagă. 
Hippodamia tredecimpunctata este o specie afidofa-
gă, stenobiontă, legată de locuri umede și de plante 

Figura 3. Exochomus quadripustulatus,  
una dintre cele mai rare specii de buburuze  

pe teritoriul Republicii Moldova.
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ierboase. Hippodamia variegata se întâlnește des în 
pajiști pe flori, e o specie xerofilă, euritopică, afidofa-
gă, se hrănește pe ierburi, copaci și tufișuri. Scymnus 
frontalis, specie xerofilă, euritopică, consumă afidele 
de pe plante ierboase și arbori. Scymnus rubromacu-
latus, specie euritopică, xerofilă, afidofagă, populează 
plantele ierboase. Tytthaspis sedecimpunctata, specie 
psamofilă, întâlnită pe plante ierboase, e considerată 
afidofagă, dar consumă și polen, precum și acarieni și 
tripși [50]. Totodată putem afirma că speciile Adalia 
decempunctata, Anatis ocellata, Calvia quatuordecim-
guttata, Chilocorus bipustulatus, Coccinella quinque-
punctata, C. undecimpunctata, Exochomus flavipes, 
Halyzia sedecimguttata, Scymnus frontalis și S. rubro-
maculatus sunt rare în fauna Republicii Moldova, în-
trucât în studiul de față acestea s-au evidențiat doar 
printr-un singur exemplar. 

Din tot spectrul de specii din familia Coccinel-
lidae, o singură specie, buburuza asiatică, este con-
siderată invazivă și dăunătoare. Speciile de insecte 
invazive, de regulă, sunt introduse fie accidental fie in-
tenționat cu un scop anume, în teritorii noi. Prezența 
speciei Harmonia axyridis în Republica Moldova este 
un exemplu eșuat al intervenției omului în procese-
le naturii. Cu scopul combaterii afidelor, dăunătoare 
culturilor agricole, buburuza asiatică a fost introdusă 
în premieră în Ucraina în anul 1927 [51]. Inițial bubu-
ruza părea să fie benefică, fără a provoca perturbări în 
natură. Treptat specia s-a aclimatizat, fiind favoriza-
tă și de schimbările climatice, și-a extins arealul, s-a 
răspândit rapid în întreaga Europă, devenind invazivă 
și dăunătoare. Astfel, efectele dorite de om în plan lo-
cal s-au transformat într-o problemă majoră pentru 
continentul european, și nu numai. Astăzi suportăm 
consecințele introducerii nechibzuite a buburuzei 
asiatice pe teritoriul țării vecine Ucraina pe fonul unui 
decalaj și declin drastic al biodiversității buburuzelor 
autohtone din Republica Moldova și din alte state.

CONCLUZII

Cercetările efectuate în perioada 2008–2021 asu-
pra buburuzelor din diverse ecosisteme naturale și an-
tropizate și analiza colecției Muzeului de Entomologie 
al Institutului de Zoologie au permis evidențierea a 23 
de specii din familia Coccinellidae. Cele mai nume-
roase specii de coccinelide colectate au fost Harmonia 
axyridis și Coccinella septempunctata, urmate de spe-
ciile Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, Psyllobora 
vigintiduopunctata, Coccinula quatuordecimpustulata 
și Propylea quatuordecimpunctata. Alte 7 specii au fost 
evidențiate printr-un număr mai mic de exemplare, 
iar 10 specii doar printr-un singur exemplar.

Specia invazivă Harmonia axyridis, introdusă pre-
meditat pe teritoriul Ucrainei în anul 1927 din Asia, cu 
scopul combaterii afidelor la culturile agricole, și-a ex-
tins arealul pe întreg continentul european și în urma 
prolificității și capacităților înalte de adaptare a condus 
la un declin drastic al biodiversității speciilor de bubu-
ruze autohtone, punându-le în pericol existența. 

NOTĂ. Lucrarea a fost efectuată cu suportul proiectu-
lui Program de Stat Schimbări evolutive ale faunei terestre 
economic importante, ale speciilor rare și protejate în condiţi-
ile modificărilor antropice și climatice, nr. 20.80009.7007.02. 
Aducem mulțumiri doamnelor Nina Streapan și Viorica Pa-
ladi pentru fotografiile originale ale unor specii de buburuze 
pe care ni le-au pus la dispoziție.

BIBLIOGRAFIE

1. Dyadechko N. P. Coccinellidae of the Ukrainian SSR. 
Kiev. Academy of Sciences of USSR (in Russian determina-
tor). 1954, 156 p. 
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