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IntroducereIntroducere
Amfibienii aparţin vertebratelor tetrapode. Sunt
animale extrem de adaptabile şi rezistente, ce 
au colonizat intreg uscatul si apele continentale. 
Singurele tipuri de ecosisteme în care nu se 
găsesc fiind lacurile sărate si oceanul planetar. În
România se întâlnesc pretutindeni, de pe litoralul 
Mării Negre până în zonele de gol alpin, uneori la 
altitudini de peste 2000 m. 
Toate speciile de amfibieni din Romania depind de 
mediul acvatic pentru reproducere, dar trăiesc
permanent sau temporar pe uscat după 
metamorfoză. 



Evolutia in timp a amfibienilor
Amfibienii actuali provin
din stramosii care acum
350-400 milioane de ani, 
in Devonian, au trecut la 
colonizarea uscatului. Din 
punct de vedere evolutiv
amfibienii au caractere
intermediare intre pestii
(adaptati strict mediului
acvatic) si reptile 
(adaptate mediului
terestru). 



Ciclul de viata

Diferitele stadii de 
dezvoltare si
tranzitiile dintre ele



ADAPTARI NECESARE TRECERII DIN 
MEDIUL ACVATIC LA CEL TERESTRU

• Necesita modificarea a aproape tuturor 
sistemelor si organelor 

• Trebuie sa posede adaptari specifice datorita 
deosebirilor majore intre mediul acvatic si cel 
terestru:
– Apa devine factor limitant
– Densitatea aerului este de 775 ori mai scazuta ca a 

apei  
– Continutul de oxigen difera
– Termoreglarea se realizeaza diferit
– Excretia sarurilor necesita adaptari diferite



Caracteristicile de grup ale amfibienilor (1)

Conceptia clasica Conceptia actuala
1. Sunt forme de tranzitie

intre respiratia
branhiala si pulmonara.

2. Sunt forme imperfecte, cu
tegumentul permeabil, 
ce au evoluat spre
impermeabilizarea
acestuia.

3. Sunt animale 
poichiloterme, slab
adaptate, incapabile de 
homeotermie.

1. Desi larvele respira in primele faze prin
branhii iar adultii prin plamani, 
respiratia cutanata are o pondere
importanta, in toate stadiile, de la ou la 
adult.

2. Tegumentul permeabil este o adaptare
care permite schimburi rapide de gaze, 
electroliti si apa precum si evapo-
transpiratie pentru racire.

3. Realizeaza o termoreglare
comportamentala. Consumul energetic
este extrem de scazut, putand astfel
suporta perioade prelungite de foame
si/sau frig.



Caracteristicile de grup ale amfibienilor (2)

Conceptia clasica Conceptia actuala

4. Au o capacitate
redusa de miscare
prelungita

5. Sunt incapabile
de osmoreglare

4. Capacitatea redusa de 
metabolism aerob este o adaptare
in sensul minimalizarii costurilor
energetice, ce duce la perioade
prelungite de inactivitate.

5. Au multiple adaptari, in special
comportamentale si ecofiziologice
pentru evitarea deshidratarii si 
mentinerea echilibrului ionic.



CARACTERISTICILE GRUPULUI

• Multe din caracterele considerate anterior ca 
intermediare sau primitive, precum si absenta unor
particularitati asociate succesului adaptativ al 
mamiferelor (homeostazia, homeotermia, metabolismul
preponderent aerob), nu reprezinta de fapt decat
SPECIALIZARI si ADAPTARI caracteristice modului lor
de viata amfibiu.

• Grupul a evoluat spre ECONOMIE, dezvoltand structuri
relativ simple si multiple strategii comportamentale, 
mentinand structuri caracterizate prin SIMPLITATE. 

• In cursul evolutiei au suferit o RADIATIE 
ADAPTATIVA impresionanta, adoptand strategii proprii 
pentru colonizarea uscatului si castigarea independentei 
fata de mediul acvatic.



SISTEMATICA AMFIBIENILOR

Clasa Amfibia cuprinde trei ordine, din care două 
trăiesc în România: Caudata (salamandre şi 
tritoni) şi Anura (broaşte, broaşte râioase si 
brotăcei). Până în prezent au fost descrise peste 
6.000 de specii de amfibieni, cele mai multe în 
zonele tropicale. În România trăiesc 19 specii, din 
care 6 de urodele şi 13 de anure.



SISTEMATICA AMFIBIENILOR

Rata descrierii
de noi specii de 
amfibieni din 
1758 pana in 
2003 per decada. 

Pentru intervalul
2000-2009 
estimarea se 
bazeaza pe rata 
din intervalul
2000-2003.
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BOGATIA SPECIFICA A AMFIBIENILOR PE GLOB

Numarul de specii de amfibieni descrise creste aproape exponential. 
Astfel, daca in 1995 se cunosteau 4675 de specii, un deceniu mai
tarziu au fost descrise 6018 specii, o crestere cu 23%.



Dinamica numarului de specii de 
amfibieni descrise din Europa



Sistematica amfibienilor
din Romania

Ordinul Caudata
Caudatele se 
caracterizează printr-un 
corp alungit, lacertiform, 
având o coadă ce persistă 
pe tot parcursul vieţii.

Familia Salamandridae
Genul Triturus – 2 specii
Genul Lissotriton – 2 specii
Genul Mesotriton – 1 specie
Genul Salamandra – 1 specie



Sistematica amfibienilor
din Romania

Ordinul Anura

Aspect tipic de broasca, fara
coada, cu membrele posterioare mai
lungi decat cele anterioare, adaptata
la sarit, ingropat sau catarat.

Familia

Hylidae – 1 specie
Bufonidae (2 genuri) – 2 specii
Pelobatidae – 2 specii
Bombinatoridae – 2 specii
Ranidae (2 genuri) – 6 specii



Amfibienii din Romania
Numarul de specii din Romania a crescut
fata de Fuhn (1960, Fauna Romaniei, 
Amphibia) nu prin descoperirea de noi
specii ci prin inflatie taxonomica.

Rana esculenta lessonae Rana lessonae
Triturus cristatus dobrogicus Triturus dobrogicus

Rana lessonae Triturus dobrogicus



Modificari taxonomice
cf. Frost si colab. 2006

DENUMIREA VECHE DENUMIREA NOUA 

Triturus vulgaris Lissotriton vulgaris
Triturus montandoni Lissotriton montandoni
Triturus alpestris Mesotriton alpestris
Bufo viridis Pseudepidalea viridis
Rana ridibunda Pelophylax ridibunda
Rana kl. esculenta Pelophylax kl. esculenta
Rana lessonae Pelophylax lessonae



DECLINUL AMFIBIENILOR

• 1989 – First World Congress of Herpetology
• 1991 – Declining Amphibian Populations Task 

Force in cadrul Species Survival Commission 
(SSC) al World Conservation Union (UICN). 

• 2004 – Global Amphibian Assessment (5918 
specii)

• 2005  - Amphibian Conservation Summit ce a 
elaborat Amphibian Conservation Action Plan



Cauzele declinului

• Distrugerea, deteriorarea si 
fragmentarea habitatelor
acvatice si terestre

• Poluarea (inclusiv ploile
acide)

• Modificari climatice
• Supraexploatarea
• Boli (ex.: chitridiomicoza)
• Specii exotice

http://www.seeit.de/roadkills/dia-400/imagepages/image10.htm
http://www.underwatertimes.com/news/deformed frog 403053085.jpg


Cauzele declinului pe glob
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EX/EW - specii dispărute sau
disparute din natură dar
supravieţuind în captivitate 
CR – specii în mare pericol 

EN – specii ameninţate 

VU – specii vulnerabile 

NT – specii potenţial ameninţate 

DD – specii al căror statut nu este
încă elucidat

LC – specii care nu sunt ameninţate
şi nu sunt de interes pentru lista
roşie 

Evaluarea UICN din 2004 pentru toate cele
5.918 specii cunoscute de amfibieni

Aproximativ 30% din speciile de amfibieni incadrate in 
categorii de risc in 1980 au trecut in 2004 intr-o 
categorie de risc superioara.



SPECIA
CONVENTIA DE 

LA BERNA
LEGEA 462/2001 LISTA ROSIE 

UICN (2004) OM 1198/2005

Salamandra salamandra III 4 3B

Triturus alpestris III 3 3B

Triturus cristatus II 3, 4 2, 3B

Triturus dobrogicus II 3 NT 2

Triturus montandoni II 2, 3A

Triturus vulgaris III 3B

Triturus vulgaris ampelensis 3 2, 3A

Bombina bombina II 3, 4 2, 3A

Bombina variegata II 3, 4 2, 3A

Pelobates fuscus II 3, 4 2, 3A

Pelobates syriacus II 3, 4 3A

Bufo bufo III 3 3B

Bufo viridis II 4 3A

Hyla arborea II 3, 4 NT 3A

Rana arvalis II 4 3A

Rana dalmatina II 5 3A

Rana esculenta III 5 4A

Rana lessonae III 3B

Rana ridibunda III 5 4A

Rana temporaria III 5 3B



Amfibienii ca bioindicatori
Amfibienii s-au dovedit a fi buni
bioindicatori ai calităţii mediului, 
datorită faptului că sunt afectaţi atât
de modificările suferite de ecosistemele
acvatice cât şi de cele terestre. În plus, 
tegumentul lor semipermeabil îi face 
foarte vulnerabili la poluare. 

Din această cauză monitorizarea
populaţiilor de amfibieni este utilă şi 
necesară. 



Masuri de conservare propuse

Datele si informatiile indica clar un declin al amfibienilor la nivel
global. In aceste conditii este iresponsabil si imoral sa nu
adoptam masuri in vederea stoparii acestei crize.

ACAP propune patru categorii de masuri necesare pentru
conservarea amfibienilor:

1. Studiul cauzelor declinului si al extinctiilor
2. Studiul diversitatii amfibienilor
3. Elaborarea si implementarea de programe de 

conservare pe termen lung
4. Dezvoltarea capacitatii de a raspunde rapid la situatii

de criza

Costul estimat pe urmatorii 5 ani este de 400 milioane dolari.



Masuri propuse la nivel national

• Inventarierea si cartarea la nivel national
• Elaborarea si implementarea unor programe de 

monitoring in arii protejate in cadrul 
Programului National de Monitoring Integrat si 
conectarea la programele internationale 

• Masuri locale pentru reducerea mortalitatii
cauzate de activitatile umane

• Conservarea, refacerea habitatelor degradate 
si crearea de habitate acvatice artificiale

• Programe de educatie si constientizare



Retelele de garduri 
pot fi completate cu 
diferite tipuri de 

capcane

Animalele 
cad in galeti 
iar buretii le 

asigura 
umiditatea

Garduri din 
diferite 

materiale sunt 
ingropate in 

pamant

Inregistratoare 
automate de 

temperatura si 
umiditate

Capcanele sunt verificate zilnic, animalele 
identificate si masurate si apoi eliberate



ARIE PROTEJATA

•Identificarea obiectivelor 

•Stabilirea prioritatilor

•Elaborarea si implementarea unui 
program de monitoring

Elaborarea si testarea 
protocoalelor

Cartarea speciilor de interes

Inventarierea ecosistemelor

Selectarea 
protocoalelor

Monitoring 
extensiv 

Monitoring intensiv de-a 
lungul unor gradienti de 
stressAnaliza datelor

Identificarea, colectarea si 
evaluarea calitatii datelor 
existente

Crearea unei baze de date Publicarea metodologiei si 
a rapoartelor preliminare

•Elaborarea unor modele predictive

•Identificarea populatiilor si ecosistemelor vulnerabile/periclitate si a principalilor factori de stress (antropici sau 
naturali)

•Propunerea unor solutii de conservare, reconstructie si management

Crearea si dezvoltarea unei infrastructuri pentru un 
sistem de monitoring pe termen lung

Furnizarea de informatii adecvate pentru un management 
durabil factorilor de decizie si comunitatilor locale

Publicarea de ghiduri de teren si a raportului final



«Toţi din clasă au votat contra disecţiei
unei broaşte, dar am avut aproape
suficiente voturi ca să disecăm
profesorul»

(© Randy Glasbergen, 1996, www.glasbergen.com).



Viitorul lor depinde de noi!
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