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Introducere
 

 

Prezenta tez  este structurat  pe dou  p r i principale, precedate de o parte general  

dedicat  istoricului cercet rilor de herpetologie din Dobrogea (capitolul 1) respectiv 

prezent rii principalelor caracteristici ale zonei studiate (capitolul 2). În prima parte 

(capitolul 3) ne propunem s  prezent m datele de distribu ie a amfibienilor din Dobrogea, 

aduse la zi i completate de semnal rile noastre, precum i analiza datelor istorice de 

distribu ie existente (din articole, colec ii muzeale sau date de teren nepublicate) din aceast  

regiune, analiz  care ne-a permis evaluarea st rii i statutului de conservare a speciilor de 

amfibieni din regiune i alc tuirea Listei Ro ii a amfibienilor din Dobrogea. 

 Partea a doua (capitolele 4-8) este dedicat  celor dou  specii ale genului Pelobates, 

prezente în regiunea studiat . Dobrogea constituie o zon  important  pentru studiul acestui 

gen deoarece este, pe de o parte, limita sudic  a arealului unei specii (Pelobates fuscus), iar 

pe de alt  parte reprezint  limita nordic  de distribu ie a celeilalte (Pelobates syriacus), 

oferind condi ii ideale pentru observarea interac iunii dintre cele dou  specii. Dobrogea, 

datorit  condi iilor climatice mai aride pare s  ofere condi ii favorabile speciei P. syriacus, 

care este o specie de zone semi-de ertice, într-o mai mare m sur  decât speciei P. fuscus, 

care prefer  condi iile climatice mai reci i umede din Europa Central  i Estic . Astfel, au 

fost abordate aspecte legate de r spunsul adaptiv al celor dou  specii la condi iile fizico-

geografice dobrogene, cum ar fi poten ialul mormolocilor celor dou  specii de a face fa  la 

uscarea habitatelor de reproducere sau capacitatea juvenililor de a cre te în aceast  regiune. 

Prezenta tez  î i propune, de asemenea, s  îmbog easc  informa iile existente despre 

biologia i ecologia (în special detaliile legate de reproducere) acestor amfibieni care, 

datorit  modului de via  nocturn i ascuns, prezint  numeroase aspecte nel murite. 

 Capitolele 3-8 reprezint  articole par ial independente care au fost publicate sau sunt 

în curs de a fi publicate în reviste tiin ifice interna ionale sau na ionale. Toate aceste 

capitole pot fi parcurse i independent deoarece fiecare din ele con ine o parte introductiv  

în care este prezentat  baza teoretic  a subiectului abordat în cadrul articolului. Diferen ele 

principale dintre aceste capitole i variantele publicate sunt reprezentate de detaliile 

studiilor oferite în aceast  tez , detalii care au trebuit s  fie omise în cazul articolelor 
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datorit  spa iului limitat al revistelor tiin ifice, precum i de formatul bibliografiei, care a 

fost unit  într-una singur  pentru întreaga lucrare. 

 Pe de alt  parte, aceste capitole pot fi privite i ca un întreg, ca o încercare de a 

furniza o imagine cât mai complet  i precis  asupra situa iei actuale a speciilor de 

amfibieni din Dobrogea, informa ii care, sper m noi, se vor dovedi utile pentru protejarea 

faunei acestei minunate regiuni. De asemenea, prezenta tez  î i propune s  furnizeze detalii 

legate de biologia i ecologia speciilor de pelobatide din aceast  regiune i astfel s  

contribuie la cunoa terea a dou  din cele mai interesante specii de anure din ara noastr . 

 

Mul umiri 

În primul rând in s  mul umesc conduc torului tiin ific al prezentei teze de doctorat, 

domnului prof. dr. Nicolae Tomescu, pentru îndrumarea, sfaturile i încuraj rile oferite, 

încrederea deplin  în mine i mai ales pentru r bdarea de care a dat dovad . 

 Domnului profesor Dan Cog lniceanu îi sunt în mod special îndatorat pentru 

ajutorul oferit. Cuno tin ele acumulate pe perioada acestor câ iva ani de colaborare s-au 

dovedit a fi nepre uite i pentru acest lucru îi sunt îndeosebi de recunosc tor. Domnului 

profesor Ioan Coroiu doresc s -i mul umesc pentru sfaturile oferite i pentru încrederea pe 

care a avut-o în mine de-a lungul anilor. Domnului profesor Marius Skolka i doamnei 

profesoare Teodora Onciu le mul umesc pentru ajutorul oferit în realizarea experimentelor 

de laborator i pentru bun voin a de care întotdeauna au dat dovad . Lui Marian Tudor îi 

mul umesc pentru prietenie, ajutorul acordat înc  de la venirea mea în Constan a i pentru 

faptul c  a fost de acord s -mi pun  la dispozi ie datele personale de teren. 

 Le mul umesc de asemenea pentru pre iosul ajutor oferit pe teren prietenilor mei 

Sebastian Bugariu, Alida Barbu, R zvan Zinic , Elena Buhaciuc, C lin Hodor i Daniela 

Iordache. Lui Hartel Tibor îi mul umesc pentru discu iile incitante i ajutorul oferit legat de 

literatura de specialitate, iar lui Nemes Szilard îi mul umesc pentru ajutor i colaborare. Lui 

Cristi Dom a i Lauren iu Rozylowicz le mul umesc pentru ajutorul oferit în realizarea 

h r ilor GIS iar colegilor mei de la Societatea Ornitologic  Român  le sunt recunosc tor 

pentru r bdarea de care au dat dovad  i le sunt profund îndatorat pentru acest lucru. 

 Nu în ultimul rând mul umesc familiei mele pentru ajutorul oferit de-a lungul anilor 

în formarea mea profesional , ajutor f r  de care nu a  fi acum aici.  

 Aceast  tez  îi este dedicat  Dianei, f r  al c rei ajutor prezenta lucrare nu ar fi 

putut fi realizat . 

 



I. 
_______________________________________________________ 

Istoricul cercet rilor legate de amfibienii din Dobrogea
 

 

La începutul secolului XX apar lucr rile celui pe care îl putem considera întemeietor al 

herpetologiei române ti, CONSTANTIN KIRI ESCU (1876-1965), cea mai important  lucrare a 

sa fiind publicat  în anul 1930: �Cercet ri asupra faunei herpetologice a României� în care 

acesta prezint  în detaliu noua subspecie de triton, Triton cristatus var. dobrogicus, descris  

în 1903 din Delta Dun rii. Prima lucrare dedicat  exclusiv Dobrogei este articolul marelui 

GRIGORE ANTIPA (1867-1944) din 1911 în care acesta descrie biodiversitatea Deltei Dun rii. 

 În 1954 MIHAI B CESCU (1908-1999) descrie o nou  specie de anure din Dobrogea 

(România) i anume broasca s p toare verde (Pelobates syriacus balcanicus), îmbog ind 

astfel lista de specii de amfibieni din ara noastr . În anii �60 apar 7 lucr ri legate i de 

Dobrogea, din care de departe, cea mai important  este monumentala lucrare a lui ION 

EDUARD FUHN (1916-1987), fascicula 1 a volumului XIV al Faunei R.P.R.: Amphibia, în 

care sunt sintetizate toate datele legate de amfibienii din România i implicit i din 

Dobrogea. În anii �70 apar 11 articole, din care 5 sunt studii faunistice, cea mai însemnat  

fiind cea a MARIEI POPESCU (1977), în care autoarea reconfirm  prezen a speciei Rana

dalmatina în Dobrogea (jude ul Tulcea), prima semnalare a acestei specii fiind f cut  de 

c tre KIRI ESCU, în Constan a, în anul 1930. În anii �80 sunt publicate 6 lucr ri, din care mai 

importante sunt cele ale ornitologului KISS J. BOTOND, el fiind cel care a semnalat pentru 

prima oar  prezen a broa tei râioase brune (Bufo bufo) în Delta Dun rii. 

 Începând cu anul 1991 num rul publica iilor cre te abrupt (peste 50 de lucr ri în 

perioada 1991�2009), indicând interesul crescut al herpetologilor din ar  pentru aceast  

regiune cu o bogat  biodiversitate specific . Pentru Dobrogea aceast  perioad  se 

caracterizeaz  prin apari ia de lucr ri dedicate în mare parte consemn rii prezen ei speciilor 

de amfibieni din diferitele zone i problemelor de conservare, numeroase lucr ri fiind 

publicate de c tre TATIANA KOTENKO, VASILE O EL i TÖRÖK ZSOLT. Între timp apar i 

lucr rile de sintez  ale lui DAN COG LNICEANU despre distribu ia amfibienilor din ara 

noastr  (1991) sau despre literatura herpetologic  legat  de România (COG LNICEANU i 

ANDREI, 1992), în care autorul reu e te s  actualizeze i s  completeze datele acumulate de 

la apari ia volumului Amphibia a lui FUHN, din 1960 pân  la aceea or . 
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II. 
_______________________________________________________ 

Caracterizarea zonei de studiu
 

 

Zona de studiu este situat  în Dobrogea, regiune unic  în România datorit  prezen ei 

bioregiunii pontice, dar i datorit  condi iilor speciale create de influen a celor dou  

bioregiuni, pontic  i stepic  (fig. 2.1). Studiile faunistice i ecologice din cadrul prezentei 

teze au fost efectuate în Podi ul Dobrogei, situat pe suprafa a jude elor Constan a i Tulcea. 

Aceast  zon  complex  din punct de vedere morfostructural este alc tuit  din urm toarele 

unit i morfotectonice: Dobrogea de Nord, Dobrogea Central  i Dobrogea de Sud (fig. 

2.2). Per ansamblu, studiile au fost efectuate pe întreaga suprafa  a acestor unit i, adic  

întregul Podi  al Dobrogei. 
 

 
 

Figura 2.1. Dobrogea (cu ro u) i bioregiunile acesteia. 
 

 

 Dac  din punctul de vedere al region rii fizico-geografice Dobrogea este alc tuit  din 

cinci unit i (fig. 2.3), atunci zona cercetat  se întinde pe suprafa a tuturor acestor unit i, 

dup  cum urmeaz : Dobrogea de Nord, Dobrogea Central , Dobrogea de Sud, Litoralul 

maritim sud-dobrogean, respectiv o bun  parte din cea de-a cincea unitate (Delta Dun rii i 

complexul Razim) adic  complexul lagunar Razim-Sinoe. 
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 Cu alte cuvinte, zona cercetat  este cea a Podi ului Dobrogei, litoralului maritim 

sud-dobrogean i a complexului lagunar Razim-Sinoe. Astfel, exceptând studiile necesare 

întocmirii listelor i a h r ilor de distribu ie, care s-au realizat pentru întreaga Dobroge, nu s-

au efectuat studii în Delta Dun rii propriu-zis . Motivul principal a fost faptul c  aceast  

zon  a fost i este în continuare cea mai studiat  din aceast  regiune. 
 

 

Figura 2.2. Unit ile morfostructurale ale 
Dobrogei: Depresiunea Predobrogean , 
Dobrogea de Nord, Dobrogea Central  i 
Dobrogea de Sud (dup  Popovici i colab., 
1984). Studiile au fost desf urate în 
ultimele trei dintre acestea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Regionarea fizico-geografic  
a Dobrogei (dup  Popovici i colab., 
1984). I. Dobrogea de Nord: 1 - Mun ii 
M cinului, 2 - Podi ul Niculi elului, 3 - 
Dealurile Tulcei, 4 - Culoarul depresionar 
Cerna-Nalbant, 5 - Câmpia litoral  
Razim, 6 - Podi ul Babadagului. II. 
Dobrogea Central  (Podi ul Casimcei): 1 
- sectorul central, 2 - sectorul dun rean, 3 
- sectorul maritim. III. Dobrogea de Sud: 
1 - Podi ul Medgidiei, 2 - Podi ul 
Cobadin-Negru Vod , 3 - Podi ul Oltinei. 
IV. Litoralul maritim sud-dobrogean. V. 
Delta Dun rii i complexul lagunar 
Razim-Sinoe. 
 

 

 

 



PARTEA 1 

Distribu ia amfibienilor din Dobrogea
_________________________________________________ 
 

 

Scopul principal al conserv rii i managementului biodiversit ii este de a în elege structura 

i func ionarea sistemelor ecologice confruntate cu iminenta expansiune a popula iei 

umane, precum i de a aplica aceste cuno tin e pentru a men ine diversitatea specific . 

Amfibienii, ca multe alte grupe de organisme, se confrunt  la ora actual  cu un accentuat 

declin al popula iilor la nivel mondial, restrângerea arealului i dispari ia a numeroase 

specii. Este imperativ s  se g seasc  solu ii i s  se aplice m suri de conservare pentru a 

inversa aceast  tendin  i pentru a se men ine bog ia specific  a grupului.   

 Premisa oric rei ac iuni de conservare este cunoa terea cât mai detaliat  a arealelor 

ocupate de speciile de interes, ceea ce nu se poate realiza f r  date de distribu ie sigure i 

actualizate. În decembrie 1990, Comisia de Evaluare a Supravie uirii Speciilor (Species 

Survival Commission) din cadrul IUCN a înfiin at grupul de lucru DAPTF (Declining 

Amphibian Populations Task Force), al c rui scop era determinarea cauzelor ce provoac  

declinul amfibienilor i de a promova modalit i de stopare a acestuia. Prima problem  cu 

care s-a confruntat acest grup a fost faptul c  datele existente referitoare la distribu ia 

speciilor de amfibieni erau insuficiente pentru a putea determina situa ia real  a speciilor i 

pentru a detecta eventualele tendin e de declin, realizarea h r ilor de distribu ie actualizate 

devenind absolut necesar . Indiferent dac  vorbim de ini iative la nivel global, european, 

regional sau na ional al diverselor specii, evaluarea statutului de conservare se bazeaz  

preponderent pe datele de distribu ie. 

 Presiunea accentuat  exercitat  de dezvoltarea economic  asupra habitatelor 

naturale asociat  cu schimb rile climatice a determinat i în Dobrogea fragmentarea 

habitatelor i reducerea biodiversit ii locale. În capitolul care urmeaz  prezent m sinteza 

tuturor datelor existente, atât a datelor istorice cât i a celor recente, despre distribu ia 

amfibienilor pentru aceast  regiune. Pe baza analizei datelor de distribu ie vechi i noi, am 

realizat evaluarea statutului de conservare a speciilor i în final, alc tuirea Listei Ro ii a 

amfibienilor din Dobrogea. 
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III. 
_______________________________________________________ 

Distribu ia i Lista Ro ie a amfibienilor din Dobrogea
 

 

Acest capitol prezint  sinteza tuturor datelor existente (cele din publica ii, din colec iile 

muzeale i respectiv datele personale), liste centralizate i h r i de distribu ie a amfibienilor 

din Dobrogea aduse la zi, analiza datelor de distribu ie, evaluarea statutului de conservare a 

speciilor de amfibieni pe baza datelor de distribu ie vechi i noi i în final, realizarea Listei 

Ro ii a amfibienilor din Dobrogea. 

 Pentru acest studiu am utilizat datele de distribu ie publicate în articole sau c r i, 

colec ii muzeale, precum i propriile noastre date de teren. Din cele 1130 de semnal ri 

existente, 807 reprezint  date publicate anterior, 10 provin din colec ii muzeale (muzeele 

din Ia i, Deva i Oradea), iar 313 reprezint  date de teren. Dintre aceste date de teren, 260 

sunt ale noastre (reprezentând 23% dintre toate semnal rile), iar restul ne-au fost furnizate 

de c tre Ion Fuhn, Gheorghe Sin, Martin Kyek, Jan (Pim) Arntzen, Török Zsolt, Mathieu 

Denöel, Tatiana Kotenko i Ioan Coroiu. Pentru reprezentarea cartografic  a semnal rilor 

am folosit sistemul de coordonate UTM cu p trate de 5 x 5 km (Lehrer i Lehrer, 1990). 

Este foarte important de men ionat c  analiza datelor, pentru prezentarea distribu iei 

speciilor de amfibieni cât i pentru realizarea Listei Ro ii, s-a realizat pe baza datelor de 

suprafa  (adic  p trate 5 x 5 km respectiv 25 km2) i nu pe baza num rului de semnal ri, 

scopul fiind reprezentarea cât mai realist  a distribu iei amfibienilor dintr-o anumit  zon .  

 Pornind de la datele de distribu ie am utilizat pentru analiza cartografic  trei indici 

care s  eviden ieze schimb rile ap rute în distribu ia geografic  a speciilor de amfibieni, 

precum i m sura în care este cunoscut  distribu ia lor. Semnal rile au fost separate în 

urm toarele categorii: date dinainte de 1990 (P), semnal ri continue (C), semnal ri noi, 

dup  1990 (N) i num rul total de semnal ri (T). Cei trei indici propu i sunt �schimbarea 

relativ  a distribu iei speciilor� [Rc = P / (C + N)], �indicele de continuitate� [Ci = C × 100 

/ (P + C)] i �gradul relativ de cunoa tere� [K = (C + N) × 100 / T]. 

 Indicele de schimbare relativ  a distribu iei speciei (Rc) m soar  schimb rile legate 

de m rimea ariilor de distribu ie ale speciilor. Dac  valoarea acestuia este mai mare decât 1 

atunci aria ocupat  de specia respectiv  a suferit o reducere de la o suprafa  mai mare în 

trecut la situa ia actual , mai mic . Indicele de continuitate (Ci) m soar  semnal rile 
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constante dintr-o anumit  zon , cu cât valoarea sa este mai mare cu atât continuitatea 

prezen ei speciei în zon  este mai probabil .  Gradul relativ de cunoa tere (K) este un raport 

între num rul de semnal ri recente, atât noi cât i continue, i num rul total de semnal ri. O 

valoare ridicat  a acestui indice arat  c  majoritatea semnal rilor sunt dup  1990 pe când o 

valoare sc zut  indic  faptul c  semnal rile istorice, dinainte de 1990 predomin . 

 În aria de studiu sunt prezente 12 specii de amfibieni (nou  specii i un complex de 

specii) din care unele prezint  o distribu ie restrâns  iar altele sunt larg r spândite (fig. 3.1). 

Din num rul total de semnal ri, 66% sunt dup  1990, 14% sunt dinainte de 1990 iar 20% 

sunt date continue. Conform repartiz rii pe jude e, 40% din semnal ri sunt din jude ul 

Constan a i 60% din jude ul Tulcea. 
 

 

Figura 3.1. Prezen a relativ  a amfibienilor în Dobrogea bazat  pe num rul de p trate ocupate de o 
anumit  specie ca procent din num rul total de semnal ri (adic  343 de p trate cu suprafa a de 25 km2). 

 Datele disponibile pentru fiecare specie sunt prezentate în tabelul 3.1. Astfel, cele 

dou  specii de tritoni au suferit cea mai mare reducere a ariei de r spândire, sugerate de 

valorile indicilor Rc i Ci. Cele mai comune specii de amfibieni din Dobrogea sunt broa tele 

de lac (complexul Rana (Pelophylax) esculenta) i broasca râioas  verde (Bufo 

(Pseudepidalea) viridis), prezentând cele mai ridicate valori pentru ambii indici, Ci i K. La 

întocmirea Listei Ro ii a amfibienilor din Dobrogea nu ne-am raportat la statutul de 

conservare ale speciilor propuse anterior la nivel global, na ional sau local ci ne-am folosit 

doar de datele furnizate de analiza cartografic  (tabelul 3.2). 
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PARTEA 2 

Aspecte legate de biologia i ecologia  
 

genului Pelobates în Dobrogea  
_________________________________________________ 
 

 

Familia Pelobatidae reprezint  un grup arhaic de broa te s p toare, conservativ din punct 

de vedere morfologic, ale c rei rela ii filogenetice cu restul grupelor de anure r mâne 

neclar  (Ford i Cannatella, 1993; Hay i colab., 1995; García-París i colab., 2003; Frost i 

colab., 2006). Pân  nu de mult, datorit  modului de via  i a morfologiei generale similare, 

în aceast  familie erau incluse i cele apte specii de broa te s p toare nord americane, dar 

în urma recentelor studii acestea au fost plasate într-o familie separat , Scaphiopodidae, cu 

dou  genuri, Scaphiopus i Spea (García-París i colab., 2003; Frost i colab., 2006). La ora 

actual  familia Pelobatidae este reprezentat  de un singur gen, Pelobates cu patru specii: o 

specie vest african , P. varaldii, una vest european  P. cultripes, una central/estic , P. 

fuscus i una estic , P. syriacus, în România fiind întâlnite ultimele dou . 

 Speciile acestui gen se caracterizeaz  printr-un mod de via  ascuns, fiind active 

numai noaptea, pe timpul zilei sau în perioadele secetoase fiind îngropate în p mânt. Nu 

este de mirare c  prezen a acestor specii în multe regiuni a fost semnalat  foarte târziu. De 

exemplu, în Balcani, P. syriacus a fost descris din Macedonia abia în 1928 (Karaman, 

1928), din Bulgaria în 1932 (Müller, 1932), din România în 1954 (B cescu, 1954), iar din 

Grecia în 1975 (Böhme, 1975). Peninsula Balcanic  este crucial  pentru explicarea 

rela iilor filetice, a r spândirii geografice i corologiei acestei familii. Dobrogea reprezint  

o zon  important  pentru studiul acestui grup, deoarece este pe de o parte limita sudic  a 

ariei de distribu ie a lui P. fuscus i pe de alt  parte tot aici se g se te i limita nordic  de 

distribu ie a lui P. syriacus.

În urm toarele cinci capitole sunt prezentate datele studiilor legate de biologia i 

ecologia reproducerii (cum ar fi fenologia perioadei de reproducere, dimorfismul sexual, 

fecunditatea femelelor i vocalizarea), plasticitatea fenotipic  adaptiv  a mormolocilor la 

secarea habitatelor de reproducere, ratele de cre tere postmetamorfoz  a juvenililor i 

morfometria comparativ  a acestor dou  fascinante specii dobrogene, Pelobates fuscus i P. 

syriacus.

13
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IV. 
_______________________________________________________ 

Plasticitatea fenotipic  adaptiv  a mormolocilor 
genului Pelobates (P. fuscus i P. syriacus) la 

varia ia regimului hidrologic 
 

 

La mormolocii a numeroase specii de anure s-a observat o accelerare a metamorfozei ca 

r spuns la secarea habitatului de reproducere (ex: Crump, 1989; Loman, 1999; Richter-

Boix i colab, 2006). Studiul prezent investigheaz  plasticitatea fenotipic  adaptiv  a 

mormolocilor de Pelobates syriacus dintr-un complex de b l i temporare i a mormolocilor 

de Pelobates fuscus dintr-o balt  permanent  din Dobrogea. Ace ti mormoloci au fost 

expu i la rate diferite de secare a apei pentru a testa dac : 

 - mormolocii vor prezenta o rat  de metamorfoz  mai accelerat  atunci când sunt 

expu i unor descre teri mai rapide ale nivelului apei, 

 - rata de dezvoltare mai rapid  va afecta dimensiunea mormolocilor la metamorfoz . 

 Au fost colecta i mormoloci de Pelobates syriacus, în stadiul 25 (Gosner, 1960) 

dintr-o balt  temporar  situat  în apropierea localit ii Vadu (4426�12��N, 2844�13��E), 

jud. Constan a i mormoloci de Pelobates fuscus, în stadiul 27 (Gosner, 1960) dintr-o balt  

permanent  din apropierea localit ii Murighiol (4501�37��N, 2909�40��E), jud. Tulcea. 

Mormolocii au fost expu i la patru tratamente de sc dere a nivelului apei: 1 - tratamentul 

control, cu nivel al apei constant ridicat, cu volum de  6000 ml/vas (90 mm adâncime); 2 - 

tratament de descre tere lent  a nivelului apei, de la 6000 ml la 800 ml (de la 90 mm pân  

la 16 mm adâncime); 3 - tratament de descre tere rapid  a nivelului apei, de la 6000 ml la 

800 ml (de la 90 mm pân  la 16 mm adâncime); 4 - tratament cu volum de ap  constant 

sc zut, cu volum de 1500 ml/vas (27 mm adâncime). Pentru a simula uscarea b l ilor, în 

cazul tratamentelor 2 i 3, cantitatea de ap  din vase a fost redus  cu 200 i respectiv 300 

ml la fiecare patru zile pentru primele 20 de zile i la fiecare trei zile ulterior. S-au folosit 

96 de mormoloci de P. syriacus i 48 de P. fuscus, pentru cele patru variante experimentale 

de descre tere a apei. 

 Pentru fiecare individ s-au m surat dimensiunile atât la apari ia membrelor anterioare 

(începutul climaxului metamorfic, stadiul 42 Gosner, 1960), cât i la metamorfoz   (sfâr itul 

climaxului metamorfic, stadiul 45) dup  cum urmeaz : greutatea umed  la metamorfoz  a 

16
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fost m surat  cu un cântar electronic (Kern, model ABJ) cu precizie de 0,01 g, respectiv 

lungimea corpului, f r  coad , a fost m surat  cu un ubler digital cu precizie de 0,1 mm. 
 

Durata metamorfozei 

Mormolocii de P. syriacus care au fost supu i tratamentului cu descre tere rapid  a 

volumului de ap  (tratamentul 3) i-au accelerat metamorfoza ca r spuns la reducerea 

nivelului apei, comparativ cu mormolocii din grupul control (tratamentul 1) (t = 3,174, P = 

0,010, testul t; fig. 4.1). Astfel, la mormolocii din grupul de tratament 3 s-a observat o 

reducere cu 2 zile, adic  4,4% a perioadei larvare de 45 de zile a mormolocilor din grupul 

control, crescu i în ap  cu nivel constant ridicat. R spunsul larvelor din grupul constant 

sc zut (4) nu a diferit fa  de grupul control (t = 0,700, P = 0.500, testul t), mormolocii 

metamorfozându-se aproape în acela i timp ca i cei din grupul control. 

 Larvele de P. fuscus nu au însu irile fiziologice necesare unui r spuns adaptiv la 

descre terea nivelului apei (fig. 4.1). Mormolocii din tratamentul cu descre tere rapid  i-au 

gr bit metamorfoza fa  de grupul control, dar diferen ele nu au fost statistic semnificative (t 

= 0,550, P = 0,612, testul t). Cei din tratamentele cu descre tere lent  (t = -0,0261, P = 

0,980, testul t) i constant sc zut (t = -0,0904, P = 0,932, testul t) s-au metamorfozat în 

acela i timp ca i mormolocii din grupul control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Durata metamorfozei la mormolocii de Pelobates syriacus (stânga) i P. fuscus (dreapta) 
în stadiul 42 Gosner (a i c) i în stadiul 45 Gosner (b i d) pentru cele patru tratamente experimentale. 
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Dimensiunea la metamorfoz  

Nivelul apei a avut un efect semnificativ asupra greut ii i lungimii atât a mormolocilor de 

P. syriacus cât i a celor de P. fuscus. Mormolocii de P. syriacus din tratamentul cu 

descre tere rapid  (3) au fost semnificativ mai mici comparativ cu mormolocii din 

tratamentele cu volum constant ridicat (1) i cu descre tere lent  (2) atât la momentul 

apari iei membrelor anterioare (greutatea P < 0,001, lungimea P < 0,008, testul Holm-

Sidak) cât i în momentul încheierii metamorfozei (greutatea P = 0,022, lungimea P < 

0,005; fig. 4.2). Totu i, cea mai mic  dimensiune a putut fi observat  la mormolocii crescu i 

în vasele în care nivelul apei a fost constant sc zut (tratamentul 4), atât în ceea ce prive te 

momentul apari iei membrelor anterioare (greutate P < 0,001, lungime P < 0,001, testul 

Holm-Sidak) cât i la metamorfoz  (greutate P < 0,001, lungime P < 0,001; fig. 4.2). 

 Mormolocii de P. fuscus din tratamentul 3, cu descre tere rapid  au fost de asemenea 

mai mici comparativ cu mormolocii din tratamentele cu volum constant ridicat (1) i cu 

descre tere lent  (2) la momentul apari iei membrelor anterioare (greutatea P = 0,001, 

lungimea P = 0,014, testul Holm-Sidak; fig. 4.2). Totu i, acest efect nu a mai fost înregistrat 

i în momentul încheierii metamorfozei (greutatea P = 0,849). i în acest caz, mormolocii 

cei mai mici au fost înregistra i în tratamentul 4 (constant sc zut) atât în ceea ce prive te 

momentul apari iei membrelor anterioare (greutate P < 0,001, lungime P = 0,003, testul 

Holm-Sidak) cât i la metamorfoz  (greutate P = 0,009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2. Greutatea mormolocilor de Pelobates syriacus (stânga) i P. fuscus (dreapta) în stadiul 
42 Gosner (a i c) i în stadiul 45 Gosner (b i d) pentru cele patru tratamente experimentale. 
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Rata de cre tere 

La mormolocii de P. syriacus s-a observat o diferen  semnificativ  între cele patru 

tratamente în ceea ce prive te rata de cre tere (ANOVA, F = 38,060, P < 0,001), 

mormolocii crescu i în vasele în care nivelul apei a fost fie rapid descresc tor (tratament 3), 

fie constant sc zut (tratament 4) manifestând cele mai mici medii ale raportului greutate 

maxim /tratament în compara ie cu grupul control. În cazul mormolocilor de P. fuscus s-a 

observat, de asemenea, o diferen  semnificativ  între cele patru tratamente în ceea ce 

prive te rata de cre tere (ANOVA, F = 5,180 , P = 0,028), mormolocii crescu i în vasele în 

care nivelul apei a fost constant sc zut (tratamentul 4) manifestând cele mai mici medii ale 

raportului greutate maxim /tratament în compara ie cu grupul control. Totu i, cele mai mari 

medii ale raportului greutate maxim /tratament au fost înregistrate la mormolocii din 

tratamentele 2 (descre tere lent ) i 3 (descre tere rapid ), descre terea nivelului apei 

neavând acela i efect ca i asupra mormolocilor de P. syriacus. 

 Ratele par iale de cre tere ale mormolocilor celor dou  specii au urmat un tipar cu 

dou  stadii: o perioad  de cre tere intensiv  urmat  de o descre tere a masei mormolocilor 

(fig. 4.3). Masa maxim  a mormolocilor în curs de metamorfozare a fost atins  la câteva 

zile dup  apari ia membrelor anterioare (fig. 4.4). Mormolocii de P. syriacus din 

tratamentul cu ap  constant sc zut  au diferit semnificativ în ceea ce prive te greutatea 

începând cu ziua 27 (P < 0,001, testul Holm-Sidak), în timp ce în cazul mormolocilor 

crescu i în vase în care nivelul apei scade rapid aceste diferen e apar dup  ziua 33, la 

volumul apei de 3300 ml (P = 0,017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3. Dinamica ratei zilnice de cre tere a mormolocilor de Pelobates syriacus (a) i P. fuscus (b) din 
cele patru tratamente experimentale. 
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Figura 4.4. Dinamica greut ii medii a mormolocilor de Pelobates syriacus (a) i P. fuscus (b) din cele 
patru tratamente experimentale. 

 

 Rezultatele noastre sus in ipoteza c  plasticitatea adaptiv  ca r spuns la secarea 

b l ilor este mai mare la speciile care se reproduc în b l i efemere din zone de de ert decât 

la cele care folosesc pentru reproducere alte tipuri de b l i temporare (Wells, 2007). Este 

interesant faptul c  mormolocii din grupul care a fost men inut în ap  cu nivel constant 

sc zut nu au terminat perioada de dezvoltare larvar  mai repede (de exemplu Denver i 

colab., 1998; Spieler, 2000) sau mai târziu (de exemplu Crump, 1989) decât cei din grupul 

control, ci aproape în acela i moment, nivelul constant sc zut al apei afectându-le doar 

dimensiunea la metamorfoz , nu i momentul metamorfozei. Pe de alt  parte, mormolocii 

de P. fuscus din experimentul nostru nu au fost capabili s  r spund  adaptiv la secarea 

volumului de ap , cel mai probabil, datorit  faptului c  ace tia au provenit dintr-o popula ie 

care folose te pentru reproducere o balt  permanent  care rar seac . 

 Deoarece la amfibieni dezvoltarea mai rapid  este de obicei asociat  cu reducerea 

dimensiunii la metamorfoz  (Wilbur i Collins, 1973; Newman, 1992), ar fi de a teptat s  

se observe o diferen  de dimensiune între mormolocii din diferitele tratamente. Într-adev r, 

nivelul apei a avut un efect semnificativ asupra greut ii i lungimii mormolocilor în 

momentul metamorfozei. Astfel, reducerea timpului de dezvoltare în cazul mormolocilor de 

P. syriacus crescu i în vasele în care apa scade brusc a fost înso it  de o dimensiune mai 

mic  a mormolocilor la metamorfoz  i anume o reducere cu 9% a greut ii i cu 4% a 

lungimii la metamorfoz  în compara ie cu grupul control. Cea mai mic  dimensiune a fost 

observat  îns  la mormolocii crescu i în vasele în care apa a avut un nivel constant mic 

(tratament 4), care au suferit o reducere cu 23% a greut ii i cu 8% a lungimii la 

metamorfoz , chiar dac  durata perioadei larvare a fost aproape egal  cu cea a grupului 

control. 



V. 
_______________________________________________________ 

Rata  de  cre tere  comparativ   postmetamorfoz   la 
speciile genului Pelobates (P. fuscus i P. syriacus) 

 

 

Cele dou  specii ale genului Pelobates de la noi apar in la dou  linii filogenetice distincte în 

cadrul genului (Maglia, 1998; García-París i colab., 2003), fiind clar diferen iate din punct 

de vedere morfologic. Dobrogea reprezint  una din zonele în care aceste dou  specii coexist  

(D�uki  i colab., 2005; Crottini i colab., 2007; D�uki  i colab., 2008; Tarkhnishvili i 

colab., 2009), P. syriacus fiind specia dominant , reu ind s - i men in  popula ii mult mai 

mari decât P. fuscus (observa ii personale). Adul ii celor dou  specii difer  considerabil în 

ceea ce prive te dimensiunile corpului, P. syriacus fiind în medie mult mai mare decât P.

fuscus atât în cazul animalelor din zonele alopatrice cât i a celor din zonele simpatrice (Rot-

Nik evi  i colab., 2001). În mod interesant, aceste dou  specii trec la via a terestr  la 

dimensiuni aproximativ similare, diferen ele dintre ele apar i se accentueaz  în decursul 

primului an de via . 

 Scopul prezentului studiu este de a determina rata de cre tere a juvenililor celor dou  

specii, în primele patru luni de via  de dup  metamorfoz . În mod special am fost interesa i 

dac  (i) juvenilii de P. syriacus cresc mai repede în condi ii controlate de laborator decât cei 

de P. fuscus i (ii) dac  disponibilitatea hranei influen eaz  semnificativ rata de cre tere a 

celor dou  specii. 

 Au fost crescu i în laborator 40 de juvenili (20 de Pelobates syriacus i 20 de 

Pelobates fuscus) rezulta i în urma experimentelor de plasticitate adaptiv , provenind din 

apropierea localit ii Vadu, jud. Constan a respectiv Murighiol, jud. Tulcea. Juvenilii au fost 

hr ni i cu greieri de câmp jamaicani (Gryllus assimilis) i greieri de cas  (Acheta domestica) 

pe toat  perioada experimentului. Pentru a asigura o cantitate relativ egal  de hran  pentru 

fiecare individ, ace tia au fost hr ni i cu aproximativ 10% din greutatea medie a grupului 

experimental. S-au folosit dou  variante experimentale pentru ambele specii (10 

broa te/tratament), indivizii din tratamentul I fiind hr ni i de dou  ori pe s pt mân , iar cei 

din tratamentul II o singur  dat . 

 Fiecare individ a fost m surat o dat  la fiecare nou  zile, greutatea umed  fiind 

m surat  cu un cântar electronic (Kern, model ABJ) cu precizie de 0,01 g, dup  ce în 
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prealabil a fost uscat cu hârtie de filtru iar apa din vezic  a fost eliminat  prin presarea 

u oar  a zonei pubiene. Lungimea corpului a fost m surat  cu un ubler digital cu precizie de 

0,1 mm. Pentru ambele specii s-au calculat ratele par iale, medii i generale de cre tere i 

indicele de conversie a hranei. 

 Greutatea i lungimea au diferit semnificativ între cele dou  specii respectiv între 

cele dou  regimuri de hr nire, observându-se un efect colectiv evident (tabelul 5.1). Cum 

era de a teptat, juvenilii din tratamentul I au fost semnificativ mai mari decât cei din 

tratamentul II, în cazul ambelor specii (fig. 5.1 i fig. 5.2), atât greut ile cât i lungimile 

finale ale juvenililor din cele dou  tratamente diferind semnificativ atât pentru P. syriacus 

cât i pentru P. fuscus. De asemenea, greut ile finale ale indivizilor de P. syriacus au fost 

mai mari decât cele de P. fuscus în ambele tratamente. Lungimea final  a fost i ea mai 

mare în cazul juvenililor de P. syriacus, îns  diferen ele nu au fost statistic semnificative, 

practic cre terea mai accentuat  a lui P. syriacus fiind mai evident  la nivelul greut ii 

decât lungimii. 
 

 
 

Figura 5.1. Media (± SE) greut ilor (a) i lungimilor (b) juvenililor de Pelobates syriacus din cele 
dou  tratamente (Tratament I - hr nire intensiv , Tratament II � hr nire redus ). 

 

 Juvenilii de P. syriacus s-au dovedit a fi mai eficien i, având o rat  general  de 

cre tere a greut ii mai mare cu 21% (tratamentul I) i 17% (tratamentul II) respectiv a 

lungimii cu 4% (tratamentul I) i 2% (tratamentul II) decât cei de P. fuscus, în pofida 

faptului c  au primit (propor ional) aceea i cantitate de hran . De asemenea, i din punctul 

de vedere al eficien ei transform rii hranei vii în mas  corporal , juvenilii de P. syriacus s-au 

dovedit a fi mai performan i, având indicele de conversie a hranei cu 33% mai mic decât cei 

de P. fuscus în cazul tratamentului I i cu 15% mai mic în cazul tratamentului II (tabelul 5.1). 
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Tabelul 5.1. Valorile ini iale i finale ale greut ii i lungimii (media ± abaterea standard), ratele de 
cre tere ale juvenililor de P. syriacus i P. fuscus, cantitatea de hran  ingerat  i rata de conversie a 
hranei pe perioada celor 4 luni de experiment. 

 

Parametri Tratament I Tratament II 

Pelobates syriacus 
  

n 10 10 

Media greut ii ini iale (g) ± SD 3,99 ± 0,35 4,06 ± 0,42 

Domeniu (greutatea ini ial ) 3,55-4,53 3,54-4,85 

Media greut ii finale (g) ± SD 8,26 ± 1,53 5,55 ± 0,57 

Domeniu (greutatea final ) 5,63-10,94 4,73-6,58 

Rata medie de cre tere a greut ii (g/zi) 0,034 0,012 

Rata general  de cre tere a greut ii (%) 93,95 50,75 

Media lungimii ini iale (mm) ± SD 30,9 ± 1,59 31,5 ± 1,57 

Domeniu (lungimea ini ial ) 28,6-33,7 29,8-35,1 

Media lungimii finale (mm) ± SD 40,3 ± 1,22 36,5 ± 1,72 

Domeniu (lungimea final ) 37,9-41,9 34,4-38,8 

Rata medie de cre tere a lungimii (mm/zi) 0,074 0,039 

Rata general  de cre tere a lungimii (%) 26,21 16,93 

Masa medie de hran  ingerat  (g/zi) ± SD 0,077 ± 0,008 0,044 ± 0,003 

Indicele mediu de conversie a hranei ± SD 2,68 ± 0,533 3,13 ± 1,019 

Pelobates fuscus 
  

n 10 9 

Media greut ii ini iale (g) ± SD 3,36 ± 0,43 3,36 ± 0,43 

Domeniu (greutatea ini ial ) 2,78-4,21 2,74-4,15 

Media greut ii finale (g) ± SD 6,45 ± 1,11 4,67 ± 0,48 

Domeniu (greutatea final ) 4,46-7,95 4,12-5,69 

Rata medie de cre tere a greut ii (g/zi) 0,024 0,010 

Rata general  de cre tere a greut ii (%) 72,40 35,49 

Media lungimii ini iale (mm) ± SD 30,4 ± 1,67 30,7 ± 1,60 

Domeniu (lungimea ini ial ) 28,1-33,1 28,1-33,3 

Media lungimii finale (mm) ± SD 38,8 ± 2,09 35,6 ± 0,90 

Domeniu (lungimea final ) 34,5-41,2 34,2-37,1 

Rata medie de cre tere a lungimii (mm/zi) 0,066 0,038 

Rata general  de cre tere a lungimii (%) 21,89 14,46 

Masa medie de hran  ingerat  (g/zi) ± SD 0,067 ± 0,005 0,038 ± 0,001 

Indicele mediu de conversie a hranei ± SD 3,58 ± 1,138 3,62 ± 0,688 
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Figura 5.2. Media (± SE) greut ilor (a) i lungimilor (b) juvenililor de Pelobates fuscus din cele dou  
tratamente (Tratament I - hr nire intensiv , Tratament II � hr nire redus ). 

 

 Ritmul de cre tere i dimensiunea corpului la atingerea maturit ii sexuale la 

amfibieni sunt în mod caracteristic extrem de plastice i greu de determinat cu precizie, 

sugerând c  factorii de mediu afecteaz  substan ial modelul de cre tere determinat genetic 

(Jørgensen, 1995). Cei mai importan i factori de mediu care afecteaz  cre terea i 

dezvoltarea amfibienilor sunt reprezenta i de temperatur , ap  i cantitatea de hran  

disponibil , ace ti factori putând s  varieze sezonier în func ie de latitudinea i altitudinea 

loca iei geografice a habitatului. 

 În Dobrogea diferen ele de dimensiuni dintre cele dou  specii sunt semnificative, 

exemplarele de P. syriacus capturate fiind, în marea majoritate a cazurilor, mult mai mari 

decât cele de P. fuscus. O situa ie similar  a fost descris  i de Rot-Nik evi  i colaboratorii 

(2001) din Serbia, unde într-o zon  de simpatrie a celor dou  specii, atât femelele cât i 

masculii de P. syriacus au fost semnificativ mai mari decât cei de P. fuscus. De asemenea, 

folosind metoda de estimare a vârstei prin scheletocronologie (Castanet i colab., 1993) 

autorii lucr rii mai sus men ionate au reu it s  estimeze vârsta la care se maturizeaz  sexual 

cele dou  specii, ar tând c  P. syriacus atinge în medie cu un an mai devreme maturitatea 

sexual  decât P. fuscus. Autorii pun aceste caracteristici ale indivizilor din popula iile 

respective pe seama diferen elor substan iale în ratele de cre tere ale juvenililor celor dou  

specii. Experimentul nostru confirm  astfel c  juvenilii de P. syriacus au o rat  de cre tere 

semnificativ mai mare în primele luni de dup  metamorfoz . Mai mult, juvenilii de P. 

syriacus au fost mai eficien i decât cei de P. fuscus în ambele variante de hr nire, dovedind 

c  i în condi ii precare, de deficit de hran , reu esc s  creasc  mai rapid, informa ie care 

contribuie la elucidarea succesului broa tei s p toare verzi de a men ine popula ii viabile în 

condi iile habitatelor uscate din Dobrogea. 



VI. 
_______________________________________________________ 

Particularit i ale reproducerii la Pelobates syriacus 
 

 

În momentul actual exist  foarte pu ine date în literatura de specialitate despre 

particularit ile reproducerii la broasca s p toare verde, Pelobates syriacus, scopul acestui 

studiu fiind de a descrie i a detalia câteva dintre aspectele legate de fenologia reproducerii, 

strategia de reproducere, dimorfismul sexual i fecunditatea femelelor din cadrul unei 

popula ii din Dobrogea (fig. 6.1). 
 

 
 

Figura 6.1. Pereche de Pelobates syriacus în amplex (stânga) i a doua zi, dup  
depunerea pontei (dreapta). 

 

 Studiul s-a desf urat în prim vara anului 2010, pe Grindul Lupilor, (4437�20��N, 

2848�46��E), jud. Constan a, într-o zon  cu b l i temporare i permanente, folosite la 

reproducere de ambele specii ale genului Pelobates din România. Au fost colectate 22 

perechi de Pelobates syriacus care se aflau în amplex i duse în laborator unde au fost 

distribuite separat în vase individuale cu ap  pentru a putea depune ponta. Lungimea a fost 

m surat  cu un ubler digital i greutatea umed  a masculilor i a femelelor a fost m surat  

cu un cântar electronic (Kern, model ABJ) cu precizie de 0,01 g, atât înainte de depunere cât 

i a doua zi dup  depunere. Pentru a analiza fecunditatea femelelor, acestea au fost 

distribuite în dou  categorii de dimensiuni, femelele mici având lungimea  63,5 mm (n = 8) 

iar cele mari  65 mm (n = 11). Dup  depunere, ponta a fost analizat  i fotografiat , 

num rul de ou  fiind individual num rate iar diametrul ou lor dintr-un e antion m surat. 
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Fenologia reproducerii 

Perioada de reproducere a fost foarte scurt , durând doar câteva zile, începând pe 21 martie 

i terminându-se pe 25 martie, perioada coincizând cu o cre tere abrupt  a temperaturii 

medii, de la 2-5C la 14-16C. 
 

 
 

Figura 6.2. Rela ia dintre lungimea (a) i greutatea final , dup  depunere (b) a femelelor i fecunditatea 
(num rul de ou ) a acestora. 

 

Fecunditatea femelelor 

În cazul perechilor aduse în laborator, depunerea pontei s-a produs în primele 12 ore, cu 

excep ia a dou  perechi care au depus doar dup  a doua noapte. M rimea medie a pontei 

depuse a fost de 2474 de ou  (SD = 1470,14; domeniu: 865-5812; n = 19). Num rul de ou  

depuse a fost înalt semnificativ corelat atât cu lungimea femelelor (fig. 6.2.a) cât i cu 

greutatea final  a acestora (fig. 6.2.b). 
 

 
 

Figura 6.3. Diferen a de m rime dintre ponta depus  de o femel  mare 
(stânga) i una mic  (dreapta). 

 

 M rimea pontei în cazul femelelor mari a fost semnificativ mai mare decât cea a 

femelelor mici (t = -3,883, P = 0,001, testul t), fiind cu aproximativ 60% mai mare, femelele 
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de dimensiuni mai mici depunând 1323,63 ± 492,44 de ou  i cele mari 3310,73 ± 1375,43 

(media ± abaterea standard; fig. 6.3). De asemenea, volumul pontelor a fost semnificativ 

corelat atât cu lungimea femelelor (fig. 6.4.a), cât mai ales cu greutatea final  a acestora (fig. 

6.4.b). În schimb, nu a existat corela ie semnificativ  între m rimea ou lor i m rimea 

pontelor i între m rimea ou lor i lungimea respectiv greutatea final  a femelelor. 
 

 
 

Figura 6.4. Rela ia dintre lungimea (a) i greutatea final , dup  depunere (b) a femelelor i volumul 
pontelor. 

 

 Greutatea femelelor înainte i dup  depunerea pontei a diferit semnificativ (t = 8,908, 

P < 0,001, testul t pentru e antioane perechi), greutatea final  putând fi cu pân  la 40% (în 

medie cu 27%) mai mic , dup  depunere, decât cea ini ial  (fig. 6.5). Deoarece ovipozi ia a 

avut loc într-un timp foarte scurt, diferen a de greutate reprezint  în cea mai mare parte 

greutatea pontei. 
 

 
 

Figura 6.5. Greutatea femelelor înainte i dup  depunerea pontei. 
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 În mod surprinz tor i greutatea masculilor în amplex a diferit semnificativ înainte i 

dup  depunerea pontei (t = -6,778, P < 0,001, testul t pentru e antioane perechi) diferen a de 

greutate reprezentând chiar pân  la 10% (în medie 4%) din greutatea ini ial  (fig. 6.6). 
 

 
 

Figura 6.6. Greutatea masculilor înainte i dup  depunerea pontei. 
 

 În prim vara din 2010, reproducerea popula iei de P. syriacus studiate a fost o 

reproducere tipic exploziv , durata fiind de doar câteva zile. În general restul speciilor 

genului Pelobates sunt considerate a fi specii cu reproducere prelungit  i nicidecum cu 

reproducere exploziv  (Nöllert, 1990; Eggert i colab., 2006). Acest mod de reproducere 

observat, cu o perioad  a a de scurt , seam n  mai degrab  cu cel al speciilor nord 

americane de broa te s p toare (Scaphiopus sp. i Spea sp.) decât cu cel al restului de specii 

din cadrul genului. 

 Strategia de reproducere adoptat  a fost cea a agreg rilor de reproducere (scramble 

competition, Wells, 2007), în care masculii ajung la balt  ceva mai devreme decât femelele, 

se adun  în ap  în aglomer ri foarte dense de indivizi i caut  în mod activ, atât în ap  cât i 

pe uscat, femelele (Davies i Halliday, 1979; Forester i Thompson, 1998). Au fost observate 

pe perioada a trei zile câteva mii de exemplare care au participat la reproducere. 

 Una din cele mai interesante observa ii a fost legat  de vocalizarea masculilor pe 

perioada de reproducere. În cazul popula iei de P. syriacus studiate singurele sunete emise 

pe perioada reproducerii au fost cele de �eliberare� (release call), nefiind emise nici sunetele 

caracteristice de curtare (courtship call) i nici cele de teritorialitate (territorial call). 

 



VII. 
_______________________________________________________ 

Dimorfismul sexual la genul Pelobates 
 

 

Spre deosebire de numeroasele cazuri descrise la speciile homeoterme, femelele la 

majoritatea anurelor (aprox. 90%) sunt considerabil mai mari decât masculii (Shine, 1979; 

Monnet i Cherry, 2002). Selec ia natural  favorizeaz  probabil dimensiunile mai mari la 

femelele de anure deoarece acestea produc o cantitate mai mare de ou  decât cele mici 

(Salthe i Mecham, 1974). La trei din speciile genului Pelobates femelele sunt mai mari 

decât masculii îns  la P. syriacus au fost descrise popula ii în care masculii sunt la fel de 

mari sau chiar mai mari decât femelele (Rot-Nik evi  i colab., 2001; Ugurta  i colab., 

2002). 

 În prezentul studiu am analizat diferen ele ap rute între dimensiunile celor dou  sexe 

atât la o popula ie de Pelobates syriacus de pe Grindul Lupilor (4437�20��N, 2848�46��E), 

din Dobrogea, cât i comparativ, la indivizii din dou  popula ii de P. fuscus, una sintopic  cu 

P. syriacus de pe Grindul Lupilor iar alta din Transilvania din apropierea Clujului, 

localitatea S licea (4640�58��N, 2332�38��E). Au fost m surate i cânt rite (greutatea 

umed  i lungimea total  a corpului) 221 de exemplare de P. syriacus (99 femele i 122 

masculi), 36 de P. fuscus de pe Grindul Lupilor (16 femele i 20 de masculi) i 297 de P.

fuscus din S licea (132 femele i 165 masculi). 
 

 

Figura 7.1. Lungimile celor dou  specii de Pelobates din popula iile de pe Grindul Lupilor, 
Dobrogea i S licea, Transilvania. Cu linii punctate sunt reprezentate mediile. 
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 Dimorfismul sexual, SSD (sexual size dimorphism), a fost determinat ca raportul 

dintre media dimensiunilor femelelor i cea a masculilor, astfel valoarea fiind mai mare 

decât 1 dac  femelele sunt mai mari decât masculii i mai mic decât 1 dac  masculii sunt 

mai mari decât femelele. 
 

 

Figura 7.2. Greut ile celor dou  specii de Pelobates din popula iile de pe Grindul Lupilor, 
Dobrogea i S licea, Transilvania. Cu linii punctate sunt reprezentate mediile. 

 

 În medie, cele mai mari dimensiuni au avut exemplarele de P. syriacus, urmate de 

P. fuscus din popula ia din S licea respectiv de P. fuscus de pe Grindul Lupilor (fig. 7.1 i 

fig. 7.2). Atât lungimea cât i greutatea celor dou  sexe au diferit semnificativ în cazul 

ambelor specii i a ambelor zone de studiu. De asemenea, lungimea i greutatea a diferit 

semnificativ între cele dou  specii respectiv cele dou  popula ii de P. fuscus atât în cazul 

femelelor cât i a masculilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.3. Corela ia dintre greutatea i lungimea femelelor (stânga) i a masculilor (dreapta) la cele 
dou  specii de Pelobates din popula iile de pe Grindul Lupilor, Dobrogea i S licea, Transilvania.
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 În cazul ambelor specii lungimea a fost semnificativ corelat  cu greutatea, atât în 

cazul femelelor (fig. 7.3) cât i a masculilor (fig. 7.3). La Pelobates syriacus masculii au 

fost semnificativ mai mari decât femelele având indicele SSD al lungimii de 0,95 (fig. 7.1) 

iar cel al greut ii de 0,88 (fig. 7.2). În cazul lui P. fuscus, masculii au fost semnificativ mai 

mici decât femelele, atât la popula ia din Grindul Lupilor (SSD al lungimii 1,12 i a 

greut ii 1,34) cât i la cea din S licea (SSD al lungimii 1,13 i a greut ii 1,52) (fig. 7.1, 

fig. 7.2). 

 La Pelobates fuscus majoritatea datelor din literatur  confirm  faptul c  femelele 

sunt mai mari decât masculii (de exemplu, Nöllert i Günther, 1996; Rot-Nik evi  i colab., 

2001). i la celelalte dou  specii, vestice, P. cultripes i P. varaldii, situa ia este relativ 

asem n toare, în cazurile în care au fost relatate dimensiuni mai mari ale masculilor 

e antioanele analizate au fost prea mici pentru ca rezultatele s  poat  reflecta cu adev rat 

situa ia existent  în popula iile respective (de exemplu la P. varaldii exist  pu ine date 

disponibile, fiind folosite pentru analize exemplarele din colec iile muzeale). 

 La cele dou  popula ii de P. fuscus studiate de noi, femelele s-au dovedit a fi 

semnificativ mai mari decât masculii, atât în ceea ce prive te lungimea cât i greutatea. 

Valoarea mare a indicelui SSD al greut ii femelelor apar inând popula iei din S licea se 

datoreaz  faptului c  majoritatea exemplarelor au fost capturate înaintea depunerii pontei, 

deci greutatea o include i pe cea a ou lor. E antionul mai mic de P. fuscus din Dobrogea se 

datoreaz  faptului c  popula iile care tr iesc în sintopie cu P. syriacus în zona studiat  sunt 

reprezentate de un num r foarte mic de indivizi. Cu toate acestea credem c  datele analizate 

reflect  propor ional realitatea din teren. De asemenea, exemplarele din popula ia de la 

S licea sunt semnificativ mai mari decât cele de pe Grindul Lupilor, aceste diferen e 

datorându-se cel mai probabil condi iilor diferite de mediu i a ofertei trofice disponibile. 

 În cazul lui Pelobates syriacus îns , datele din literatur  indic  faptul c  masculii 

sunt fie de aceea i m rime ca i femelele (Rot-Nik evi  i colab., 2001; Ugurta  i colab., 

2002), fie sunt semnificativ mai mari decât acestea (Zalo lu, 1964; Rot-Nik evi  i colab., 

2001; Ugurta  i colab., 2002). La popula ia studiat  de noi masculii s-au dovedit a fi 

semnificativ mai mari decât femele, atât în cazul exemplarelor care au depus ponta în 

laborator (capitolul VI), cât i în cazul exemplarelor m surate ulterior, dup  terminarea 

perioadei de reproducere. Valorile indicilor SSD sunt relevante în cazul ambelor sexe i 

pentru ambii parametri m sura i, atât datorit  e antionului suficient de mare analizat cât i 

faptului c  greutatea femelelor a fost înregistrat  dup  depunerea pontei. 

 



VIII. 
_______________________________________________________ 

Morfometria comparativ  a dou  popula ii de 
Pelobates fuscus 

 

 

La multe specii de anure, analizele variabilit ii geografice intraspecifice a caracterelor 

morfologice au confirmat varia ii însemnate în ceea ce prive te dimensiunile corpului (Lee, 

1993; Mendelson, 1998; Castellano i colab., 2000; Schäuble, 2004). Scopul acestui studiu 

este de a descrie varia ia geografic  în morfologia broa tei s p toare brune (Pelobates 

fuscus), prin compararea datelor morfometrice ale indivizilor apar inând la dou  popula ii 

situate la altitudini diferite i localizate în dou  regiuni biogeografice diferite, cea 

continental  (S licea în Transilvania) i cea pontic  (Grindul Lupilor în Dobrogea). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.1. Aspect de pe Grindul Lupilor cu b l i temporare (stânga) i balta permanent  situat  
lâng  localitatea S licea (dreapta), ambele fiind folosite la reproducere de c tre Pelobates fuscus. 

 

 Datele pentru indivizii din Dobrogea provin dintr-o zon  simpatric  a lui P. fuscus cu 

P. syriacus, Grindul Lupilor (fig. 8.1), din jud. Constan a, situat  la nivelul m rii (altitudinea 

de 0 m). Zona este reprezentat  de un mozaic de b l i temporare i permanente unde se 

reproduc ambele specii. Pentru P. fuscus din Transilvania am studiat o popula ie din 

apropierea Clujului, localitatea S licea (fig. 8.1), jud. Cluj, pe parcursul a 5 ani (2000-2004) 

de studiu. Zona este deluroas , situat  la altitudinea de 723 m, cu câteva b l i permanente i 

multe b l i temporare, al c ror num r variaz  în func ie de perioada ploioas  i de cantitatea 

de z pad  din timpul iernii, marea majoritate a acestor b l i secând pân  la mijlocul lunii 

iunie. Popula ia de P. fuscus studiat  a folosit pentru reproducere în to i anii de studiu o 
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singur  balt , permanent , care are adâncimea i suprafa a luciului de ap  cea mai mare din 

zon . 

 Greutatea umed  a exemplarelor capturate a fost cânt rit  cu ajutorul unui cântar 

Pesola, cu o precizie de pân  la 0,2 g (S licea) i cu ajutorul unui cântar electronic de teren 

(MyWeigh, model 400-Z) cu o precizie de pân  la 0,1 g (Grindul Lupilor). Animalele au fost 

m surate cu ajutorul unui ubler digital (precizie de 0,1 mm), luându-se pentru fiecare 

exemplar în parte 7 date biometrice: lungimea corpului (L), l imea capului (Ltc), lungimea 

femurului (F), lungimea tibiei (T), lungimea articula iei tarsale (Ltars), lungimea primului 

deget (Dp) i lungimea membrului anterior (Lma). Au fost m surate i cânt rite 36 de 

exemplare de P. fuscus de pe Grindul Lupilor (16 femele i 20 de masculi) i 297 de P.

fuscus din S licea (132 femele i 165 masculi). 

 Dimensiunile exemplarelor de Pelobates fuscus din S licea s-au dovedit a fi 

semnificativ mai mari decât cele de pe Grindul Lupilor (fig. 8.2), în cazul ambelor sexe. La 

femele, exceptând lungimea femurului (F), toate celelalte caractere morfologice au diferit 

semnificativ între cele dou  popula ii, femelele din S licea fiind net mai mari decât cele de 

pe Grindul Lupilor. De asemenea, masculii din Transilvania au fost mult mai mari decât cei 

din Dobrogea, toate cele opt variabile morfometrice diferind semnificativ între cele dou  

popula ii. În cazul ambelor popula ii sexele au diferit semnificativ între ele în ceea ce 

prive te dimensiunile corpului, femelele fiind mai mari decât masculii, fiecare din cei opt 

parametri m sura i diferind semnificativ i având indicele de dimorfism sexual, SSD, mai 

mare de 1 pentru fiecare variabil  m surat  

 Rezultatele prezentului studiu confirm  existen a unor varia ii geografice 

semnificative în ceea ce prive te dimensiunile corpului între cele dou  popula ii de Pelobates

fuscus. Exist  mai mul i factori care ar putea explica diferen ele morfometrice între 

popula iile de amfibieni, cum ar fi condi iile climatice generale, resursele trofice, anumite 

propriet i metabolice, competi ia interspecific  sau interac iunile prad -pr d tor. Din 

moment ce aceste cauze nu se exclud reciproc, este foarte dificil s  evalu m influen a lor 

individual  asupra m rimii optimale a speciilor dintr-o anumit  loca ie (Kozlowski, 1992). 

 Cel mai probabil îns  diferen ele observate între indivizii celor dou  popula ii se 

datoreaz  varia iilor climatice caracteristice pentru zonele studiate. Dobrogea reprezint  

limita sudic  a ariei de distribu ie a lui P. fuscus (D�uki  i colab., 2005; Crottini i colab., 

2007; D�uki  i colab., 2008), condi iile climatice uscate de aici fiind foarte probabil cel mai 

important factor limitant al dimensiunilor pe care le pot ob ine indivizii acestei specii în 

aceast  regiune. 
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Figura 8.2. Cele opt variabile morfometrice analizate la exemplarele de Pelobates fuscus din popula iile 
de pe Grindul Lupilor, Dobrogea i S licea, Transilvania. Cu linii punctate sunt reprezentate mediile. 

 



_______________________________________________________ 

Concluzii 
 

 

Distribu ia amfibienilor din Dobrogea 

În Dobrogea tr iesc 12 specii de amfibieni (nou  specii i un complex de specii), din care 

unele prezint  o distribu ie restrâns  iar altele sunt larg r spândite: Triturus (Lissotriton) 

vulgaris (23 loca ii), Triturus dobrogicus (30 loca ii), Bombina bombina (75 loca ii), 

Pelobates fuscus (51 loca ii), Pelobates syriacus (33 loca ii), Bufo bufo (12 loca ii), Bufo 

(Pseudepidalea) viridis (195 loca ii), Hyla arborea (98 loca ii), Rana dalmatina (32 loca ii), 

Rana (Pelophylax) lessonae (14 loca ii) i complexul Rana (Pelophylax) esculenta (211 

loca ii). Din num rul total de semnal ri, 66% sunt dup  1990, 14% sunt dinainte de 1990 iar 

20% sunt date continue. Din datele dup  1990, 45% reprezint  datele noastre, 22,5% dintre 

ele fiind noi loca ii. Conform repartiz rii pe jude e, 40% din semnal ri sunt din jude ul 

Constan a i 60% din jude ul Tulcea. 
 

Pe baza analizelor datelor de distribu ie, repartizarea speciilor în cadrul Listei Ro ii propuse 

a amfibienilor din Dobrogea este urm toarea: 6 specii sunt considerate a fi amenin ate - 

Triturus (Lissotriton) vulgaris, Triturus dobrogicus, Pelobates syriacus, Bufo bufo, Rana

dalmatina i Rana (Pelophylax) lessonae; o specie este vulnerabil  - Pelobates fuscus; 2 

specii sunt poten ial amenin ate - Bombina bombina i Hyla arborea; 3 specii sunt 

nepericlitate - Bufo (Pseudepidalea) viridis, Rana (Pelophylax) ridibunda i Rana

(Pelophylax) esculenta. 

 

Aspecte legate de biologia i ecologia genului Pelobates în Dobrogea 

În urma cercet rilor referitoare la influen a nivelului apei din habitatele de reproducere, am 

constatat c  mormolocii de Pelobates syriacus au r spuns la sc derea nivelului apei din 

vasele experimentale prin accelerarea ratei de dezvoltare, ace tia reu ind s  se 

metamorfozeze înaintea sec rii apei. Acest r spuns a reprezentat o reducere cu pân  la 4% a 

perioadei larvare, comparativ cu grupul control. Reducerea timpului de dezvoltare a fost 

înso it  i de o reducere cu 9% a greut ii i cu 4% a lungimii mormolocilor la metamorfoz  

în compara ie cu grupul control. 
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Juvenilii de P. syriacus s-au dovedit a fi mai eficien i decât cei de P. fuscus i în ceea ce 

prive te ratele de cre tere. Astfel, cu toate c  ambele specii au primit propor ional aceea i 

cantitate de hran , juvenilii de P. syriacus au fost mai eficien i în asimilarea hranei 

consumate decât cei de P. fuscus, având o rat  de cre tere semnificativ mai mare, având cu 

pân  la 21% mai mare rata de cre tere a greut ii i pân  la 4% mai mare rata de cre tere a 

lungimii, acest efect înregistrându-se în cadrul ambelor tratamente respectiv variante de 

hr nire. În plus, indicele de conversie a hranei a fost mai mic în cazul juvenililor de P. 

syriacus indicând o capacitate sporit  a acestei specii de a transforma hrana ingerat  în mas  

corporal . 
 

Pelobates syriacus poate s  se reproduc  exploziv, similar speciilor din zonele de ertice, 

perioada de reproducere din prim vara anului 2010 durând numai câteva zile. Popula ia 

studiat  a adoptat o strategie de reproducere de tipul agreg rilor reproductive i spre 

deosebire de restul speciilor genului Pelobates, masculii de P. syriacus nu au emis sunete de 

curtare (sunetele distincte care au rolul de a atrage femelele) 
 

Num rul de ou  depuse de femelele de P. syriacus a fost semnificativ corelat atât cu 

lungimea femelelor cât i cu greutatea final  a acestora. De asemenea, i volumul pontelor a 

fost semnificativ corelat cu aceea i parametrii ai femelelor. În schimb, nu exist  corela ie 

între m rimea ou lor i m rimea pontelor, respectiv între m rimea ou lor i dimensiunile 

femelelor. Greutatea femelelor de dup  depunere a fost cu pân  la 40% mai mic  decât cea 

ini ial . Greutatea final  a masculilor, de dup  depunerea pontei, a diferit de asemenea, 

diferen a de greutate putând s  reprezinte pân  la 10% din greutatea ini ial . Pontele depuse 

de femelele mari (  65 mm) pot s  fie cu pân  la 60% mai mari decât cele depuse de 

femelele de dimensiuni mici (  63,5 mm). 
 

Spre deosebire de restul speciilor genului Pelobates la care femelele sunt mai mari, masculii 

de P. syriacus de pe Grindul Lupilor sunt semnificativ mai mari decât femelele. În ceea ce 

prive te femelele de P. fuscus, acestea au fost semnificativ mai mari decât masculii, atât în 

cazul popula iei de pe Grindul Lupilor cât i în cel al popula iei din S licea. 
 

Între popula iile de Pelobates fuscus din zone geografice diferite exist  diferen e de talie, 

exemplarele de P. fuscus din S licea fiind semnificativ mai mari decât cele de pe Grindul 

Lupilor, toate cele opt caractere morfologice m surate fiind net mai mari atât la femele cât i 

la masculi. 
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