Dan Cogălniceanu

AMFIBIENII DIN
ROMÂNIA
Ghid de teren

2002

« 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).

Amfibienii din România

1

INTRODUCERE

Sistematică
Clasa Amfibia cuprinde trei ordine: Urodela (salamandre şi tritoni), Anura
(broaşte, broaşte râioase, brotăcei) şi Gymnophiona (care nu are reprezentanţi în zonele
temperate). Până în prezent au fost descrise peste 4.900 de specii de amfibieni, cele mai
multe în zonele tropicale. În România trăiesc 19 specii, din care 6 de urodele şi 13 de
anure. În ultimele decenii au fost realizate câteva revizuiri taxonomice privind statutul
unor specii şi subspecii. Astfel, subspecia Triturus cristatus dobrogicus a fost ridicată la
rang de specie (T. dobrogicus), iar broaştele verzi din genul Rana au fost clasificate în
R. ridibunda, R. lessonae şi taxonul hibrid al primelor două numit R. esculenta. Două
specii de amfibieni prezintă subspecii pe teritoriul României, Triturus vulgaris
(subspeciile vulgaris şi ampelensis) şi Rana arvalis (cu subspeciile arvalis şi
wolterstorffi).
Caracterizarea generală a grupului
Amfibienii aparţin vertebratelor tetrapode şi pot fi întâlnite atât în ecosisteme
acvatice dulcicole cât şi în cele terestre. Sunt animale extrem de adaptabile şi rezistente,
singurele tipuri de ecosisteme în care nu se găsesc fiind lacurile sărate. 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 depind de mediul acvatic pentru
reproducere, dar trăiesc permanent sau temporar pe uscat după metamorfoză.
Caractere de grup
Amfibienii sunt vertebrate poichiloterme, cu tegumentul nud, bogat în glande,
puternic vascularizat care permite schimburi gazoase rapide şi intense cu apa şi aerul,
atât la larve cât şi la adulţi. Tegumentul semipermeabil permite schimburile respiratorii
şi reglarea osmotică a mediului intern. Respiraţia pulmonară (la juvenili şi adulţi) sau
branhială (la larve) completează respiraţia tegumentară. De aceea amfibienii pot fi găsiţi
preponderent în zone umede sau în perioade cu precipitaţii bogate, sunt puţin activi în
perioadele lipsite de precipitaţii şi evită zonele aride.
Amfibienii au câte două perechi de membre, cu câte 18 degete (cinci degete la
fiecare membru posterior şi patru la fiecare membru anterior). Membrele posterioare
prezintă diferite adaptări pentru săpat (la genurile Pelobates şi Bufo), căţărat (Hyla
arborea) sau înotat (la genurile Rana şi Bombina). În perioada de reproducere la
masculii unor specii de anure se dezvoltă pe membrele anterioare calozităţi nupţiale, cu
rol important în apucarea femelei de către mascul, în vederea acuplării.
Nu au organ copulator, iar fecundarea este fie externă (la anure), fie internă (la
urodele). La anure masculul apucă femela în amplex, iar eliminarea ovocitelor şi
respectiv a spermatozoizilor este simultană. La urodele transferul spermatozoizilor de la
mascul la femelă se realizează fie prin copulare pe uscat (la salamandră), fie în mediul
acvatic în urma unei parade sexuale laborioase prin intermediul unui spermatofor (la
tritonii din genul Triturus).
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Ciclul de viaţă
Ciclul lor de dezvoltare este mai mult sau mai puţin complex, în funcţie de
specie, cu faze acvatice şi terestre şi implică fie existenţa unui stadiu larvar complet
diferit de adulţi (în cazul broaştelor), fie stadii larvare similare cu adulţii ce diferă doar
prin câteva caractere (în cazul salamandrei). Stadiul larvar este obligatoriu acvatic la
speciile din România. Diferenţele în dezvoltarea ontogenetică sunt prezentate în Figura
1. Cu excepţia salamandrei care este ovovivipară, toate celelalte specii de amfibieni din
România sunt ovipare. Din ouăle depuse eclozează larve cu caracteristici asemănătoare
peştilor din care, după câteva luni, se metamorfozează şi trec de la respiraţia branhială la
cea pulmonară, odată cu trecerea la viaţă amfibie sau strict terestră.
După perioada de reproducere, care poate dura de la câteva zile (Pelobates sp.,
Rana temporaria, R. dalmatina, Bufo sp.), la câteva săptămâni sau chiar luni (Bombina
sp.), adulţii celor mai multe specii părăsesc mediul acvatic.
Pe parcursul iernii toţi amfibienii sunt inactivi, hibernând fie pe uscat fie în apă.
Reproducerea are loc primăvara, uneori foarte devreme, pentru a permite larvelor să se
metamorfozeze înainte de venirea iernii.
Amfibienii sunt foarte prolifici, o femelă depunând de la câteva zeci de ouă (în
cazul salamandrei) la câteva mii în cazul anurelor. Ratele de supravieţuire sunt foarte
scăzute în cazul larvelor şi al juvenililor. Durata de viaţă este mare, putând atinge vârste
de zeci de ani, în special la amfibienii din zonele alpine..
Rolul în ecosistem
Modul de viaţă al amfibienilor este caracterizat printr-un consum redus de
energie, hrană şi apă. Acestea reduc vulnerabilitatea amfibienilor, permitându-se să
supravieţuiască unor perioade prelungite de foamete, climat nefavorabil sau predatorism
extrem. Pentru menţinerea homeostaziei amfibienii adoptă, în mod complementar
mecanismelor fiziologice de reglare, strategii adaptative (comportamentale şi
metabolice) de răspuns la lipsa de hrană, climă nefavorabilă sau predatorism intens.
Fiind vertebrate poichiloterme metabolismul lor bazal este de aproximativ 25-30 de ori
mai scăzut decât cel al homeotermelor. Amfibienii sunt extrem de eficienţi în asimilarea
energiei din hrană şi în stocarea acesteia ca biomasă. Datorită efectivelor scăzute şi a
biomasei reduse din ecosisteme, amfibienii nu contribuie semnificativ la circuitele
biogeochimice locale. Fiind localizaţi preponderent la nivelul solului ei pot avea însă un
rol important în transferul energetic de la nivelul faunei de litieră către verigile trofice
superioare. Larvele acvatice au un rol major în reţeaua trofică locală, datorită efectivelor
şi a biomasei mari. În funcţie de procentul de larve care reuşesc să se metamorfozeze,
amfibienii realizează un transport de materie şi energie între ecosistemele acvatice
temporare unde se reproduc şi cele terestre adiacente. Mai mult, intrările şi ieşirile de
energie din ecosistemele acvatice datorate amfibienilor au un caracter pulsatoriu, având
un impact major asupra acestora. Amfibienii reprezintă o verigă importantă în reţeaua
trofică, putând fi consumaţi de o gamă foarte variată de prădători, atât din mediul
acvatic cât şi din cel terestru; iar adulţii şi juvenilii, consumă la rândul lor, o gamă largă
de animale de dimensiuni mici.
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Figura 1 - Etapele de dezvoltare ontogenetică la amfibienii din România (după
Brodmann-Kron şi Grossenbacher, 1994).
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Importanţa economică
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 mai vulnerabili la poluare.
Din această cauză, monitorizarea populaţiilor de amfibieni este utilă şi necesară. Au fost
dezvoltate o serie de teste de toxicitate rapidă ce utilizează larve tinere.
Amfibienii au un rol şi în alimentaţie, picioarele anterioare ale speciilor genului
Rana fiind utilizate pentru consum.
În zonele unde populaţiile de amfibieni au efective ridicate, acestea au un rol
important în controlul populaţiilor de insecte dăunătoare sau al celor care creeză
disconfort şi reprezintă adesea o alternativă eficientă faţă de utilizarea pesticidelor.
În tegumentul amfibienilor au fost identificate câteva sute de compuşi biologic
activi cu diferite utilizări în industria farmaceutică şi cosmetică (substanţe halucinogene,
analgezice, neurotoxine, miotoxine, cardiotonice, vasoconstrictoare etc.) aparţinând
unor clase diferite, ca amine biogene, alcaloizi steroidici sau proteine. Dintre compuşii
identificaţi merită menţionate histaminele, serotoninele, tetrodotoxinele sau proteinele
cu acţiune antimicrobiană şi antifungică.
Amfibienii au fost printre primele animale de laborator, fiind utilizate şi în
prezent în cercetări de embriologie, fiziologie, regenerare şi genetică. Mult timp, testele
de sarcină bazate pe reacţia Galli-Mainini au utilizat amfibieni.
Creşterea în captivitate a amfibienilor poartă numele de teraristică. Deşi valoarea
amfibienilor pe piaţa animalelor de apartament nu egalează pe cea a peştilor de acvariu,
reprezintă totuşi un segment important al acesteia.

Tehnici de capturare
Amfibienii se capturează cel mai uşor primăvara, când adulţii se adună pentru
reproducere în bălţi. În unele cazuri pot fi prinşi direct cu mâna, dar cel mai uşor se
prind cu ciorpacul. Amfibienii pot fi uşor prinşi noaptea la lumina lanternei, atât în apă
cât şi pe uscat. În afara perioadei de reproducere, amfibienii trebuie căutaţi pe uscat
unde se ascund în timpul zilei, pentru a evita deshidratarea, pe sub bolovani sau
trunchiuri căzute. Sunt activi ziua în zonele cu umiditate mare sau după ploaie.
Majoritatea amfibienilor rămân în imediata vecinătate a bălţilor unde s-au reprodus.
Pentru capturarea lor pot fi utilizate refugii artificiale sau capcane îngropate în sol.
Larvele se prind cu ciorpacul sau în capcane acvatice, similare cu setcile folosite
la pescuit. Manipularea larvelor trebuie realizată cu atenţie deoarece sunt extrem de
sensibile.
Trebuie avut în vedere că majoritatea amfibienilor prezintă glande cu secreţie
toxică în structura tegumentului, de aceea după manipularea speciilor cu toxicitate mai
mare (S. salamandra, Bombina sp., Bufo sp.) mâinile trebuie spălate pentru a îndepărta
toxinele. Speciile cu secreţii foarte toxice nu vor fi transportate împreună cu alte specii,
deoarece le pot intoxica.
Tehnici de transport şi conservare
Pentru transportul şi păstrarea în viaţă în bune condiţii a juvenililor şi adulţilor,
trebuie asigurate trei condiţii: umiditate, aerisire şi temperatură scăzută. Amfibienii se
transportă cel mai bine în recipiente de plastic prevăzute cu orificii care să asigure o
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bună ventilaţie şi care conţin bucăţi de burete sau muşchi bine umezite. Animalele pot
supravieţui în aceste condiţii mai multe zile dacă se evită temperaturile prea ridicate. La
temperaturi scăzute (între 6-100C) pot fi păstrate în bune condiţii şi câteva săptămâni.
Larvele se transportă într-un mod similar cu cel al peştilor, de preferinţă în pungi
de plastic umplute pe jumătate cu apă. Larvele de amfibieni sunt mult mai vulnerabile şi
fragile comparativ cu peştii, de aceea trebuie limitată agitarea pe timpul transportului.
În anumite situaţii este necesară păstrarea prin conservare a unor exemplare, fie
găsite moarte, bolnave sau muribunde, fie necesare pentru colecţii. Se recomandă ca
sacrificarea şi conservarea să se realizeze cât mai aproape de momentul capturii.
Animalele vii se sacrifică întâi prin imersia într-o soluţie de anestezic. Se poate utiliza o
gamă variată de substanţe chimice: MS 222 (etil M-aminobenzoat metansulfonic),
fenoxietanol, benzocaină, cloretonă, sau chiar o soluţie diluată de alcool etilic.
Animalele se ţin în soluţia de anestezic până când corpul devine moale şi îşi pierde
reflexele de redresare. După anestezie, animalele sunt fixate cu o soluţie de formol 58% sau etanol 75%, timp de 1-3 ore. Animalele de dimensiuni mari se injectează cu
soluţia de fixare în cavitatea abdominală. Fixarea se consideră încheiată în momentul în
care corpul animalelor devine rigid. Animalele fixate se conservă în recipiente închise
ermetic în etanol 60-65% sau formol 5-6%. Pentru a permite menţinerea culorilor
naturale mai mult timp se recomandă utilizarea unui ameste de etanol 45-50% cu
glicerină 5-10% şi o sare (clorură sau acetat de sodiu) în concentraţie de 20 g/l. Soluţia
de formol conţine şi cantităţi variabile de acid formic, extrem de dăunător, de aceea
trebuie neutralizată prin adăugarea de carbonat de calciu sau sodiu.
Animalele conservate trebuie neapărat însoţite de o etichetă care să conţină
denumirea speciei, data şi locul capturării precum şi numele persoanei care a făcut
colectarea.
Conservarea şi protecţia amfibienilor
În ultimele decenii s-a înregistrat un declin continuu al populaţiilor de amfibieni
cauzat direct sau indirect de activitătile umane. Principalii factori incriminaţi în scăderea
alarmantă a populaţiilor de amfibieni sunt: degradarea, fragmentarea şi distrugerea
habitatelor (în special a zonelor umede), creşterea traficului auto şi a turismului,
colectarea şi distrugerea directă de către om, catastrofele naturale (secete prelungite,
inundaţii, temperaturi extreme etc.), radiaţiile ultraviolete, agenţii patogeni şi paraziţii.
Declinul accentuat al populaţiilor de amfibieni la nivel global este un semnal de alarmă
asupra degradării calităţii mediului şi este grăbit de absenţa unor măsuri concrete de
conservare şi protecţie. Conform Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa - Berna (legea 13/1993), din cele 19 specii de amfibieni
11 sunt strict protejate iar restul de 8 sunt protejate. Conform Directivei habitatelor
(92/43/EEC) 10 specii sunt strict protejate, iar trei (Rana esculenta, R. ridibunda şi R.
temporaria) pot fi exploatate economic dar numai pe baza unor studii de impact.
Conform Legii 462/2001 privind « Regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a faunei si florei sălbatice », toate speciile de amfibieni sunt
protejate.Astfel în Anexa 3 referitoare la speciile a căror conservare necesită
desemnarea de arii speciale de conservare sunt incluse 10 specii, din care o subspecie
(Triturus vulgaris ampelensis) este considerată prioritară. În Anexa 4 referitoare la
speciile care necesită o protecţie strictă sunt incluse 9 specii de amfibieni, din care 6
sunt incluse şi în Anexa 3. Anexa 5 include cele patru specii de Ranidae care sunt
exploatate economic, dar reclamă măsuri de management.
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STATUTUL SPECIILOR DE AMFIBIENI DIN ROMÂNIA
Directiva
habitatelor
92/43/EEC1

Legea
462/20013

Salamandra salamandra

III

4

Triturus alpestris

III

3

II

3, 4

LR/cd

Triturus dobrogicus

II

3

DD

Triturus montandoni

II

Triturus v. vulgaris

III

Triturus cristatus

II/IV

Bombina bombina

II/IV

II

3, 4

Bombina variegata

II/IV

II

3, 4

Pelobates fuscus

IV

II

3, 4

Pelobates syriacus

IV

II

3, 4

III

3

Bufo bufo
Bufo viridis

IV

II

4

Hyla arborea

IV

II

3, 4

Rana arvalis

IV

II

4

Rana dalmatina

IV

II

5

Rana esculenta

V

III

5

Rana lessonae

IV

III

Rana ridibunda

V

III

5

Rana temporaria

V

III

5

1

Directiva habitatelor 92/43/EEC:
II – conservare prin stabilirea unor arii protejate
IV – strict protejată
V – exploatată ce necesită măsuri manageriale

Convenţia de la Berna:
II – strict protejată
III – protejată

UICN Lista
Roşie (2003)4

3

Triturus v. ampelensis

2

CITES4

Convenţia
de la Berna2

Specia

LR/cd

LR/lc

LR /nt

LR/nt

3

Legea privind regimul ariilor naturale
protejate
3 – incluse în Anexa 3
4 – incluse în Anexa 4
5 – incluse în Anexa 5
4

http://www.redlist.org/
LR/nt Risc scăzut/aproape periclitat
LR/cd Risc scăzut/depinde de conservare
LR/lc Risc scăzut/ preocupare minim
DD Date deficitare
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LISTA SPECIILOR DE AMFIBIENI DIN ROMANIA
Ordinul URODELA (salamandre şi tritoni)
Salamandra salamandra Linnaeus (1758)
Triturus alpestris Laurentus (1768)
Triturus cristatus Laurentus (1768)
Triturus dobrogicus Kiritzescu (1903)
Triturus montandoni Boulenger (1880)
Triturus vulgaris Linnaeus (1758)
Ordinul ANURA (broaşte, broaşte râioase şi brotăcei)
Bombina bombina Linnaeus (1761)
Bombina variegata Linnaeus (1758)
Pelobates fuscus Laurentus (1768)
Pelobates syriacus balcanicus Karaman (1928)
Bufo bufo Linnaeus (1758)
Bufo viridis Laurentus (1768)
Hyla arborea Linnaeus (1758)
Rana lessonae Camerano (1878)
Rana esculenta Linnaeus (1758)
Rana ridibunda Pallas (1771)
Rana arvalis Nilsson (1842)
Rana dalmatina Bonaparte (1840)
Rana temporaria Linnaeus (1758)

Notă – Ilustraţiile sunt în parte originale, altele au fost realizate de Bas
Teunis şi Paul Veenvliet sau au fost preluate şi adaptate după următoarele
lucrări:
Arnold, E.N., Burton, J.A. 1992. Reptiles and Amphibians of Britain and
Europe. Collins Field Guide, London.
Brodmann-Kron, P., Grossenbacher, K. 1994. Unsere Amphibien,
Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum Basel, nr. 4.
Fuhn, I. 1960. Amphibia. Fauna RPR, Editura Academiei RPR.
Lanza, B. 1983. Anfibi, Rettili. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Italia.
Terentiev, P.V., Chernov, S.A. 1965. Key to Amphibians and Reptiles. Israel
Program for Scientific Translation, Ierusalem.

8

Amfibienii din România

ANURA Adulţi

Caractere morfologice utilizate în identificarea anurelor adulte
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Planşa 1

COADĂ

Prezentă

Absentă

ANURA
Adulţi

1. FORMA CORPULUI
2. ASPECTUL COZII

1. Ovoid
2. Limita trunchi-coadă distinctă

Pl. 2-7

1. Alungit, lacertiform
2. Limita trunchi-coadă nedistinctă

BRANHII EXTERNE

ANURA
Larve

Pl. 11
Absente

URODELA
Adulţi

Pl. 8-10

Prezente

URODELA
Larve

Pl. 12
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Hyla arborea

© Paul Veenvliet

MaMascul pe uscat

© S.F.M. Teunis

Mascul orăcăind

Membrul posterior

Membrul anterior

Amfibienii din România

11

Planşa 2

ANURA Adulţi

DISCURI ADEZIVE LA DEGETE

Prezente

Absente

Hyla
arborea

1. TIMPANUL
2. FORMA PUPILEI LA LUMINĂ

1. Absent
2. Verticală

Genul
Pelobates

1. Prezent
2. Orizontală/ Circulară/Cordiformă

TEGUMENTUL
Pl. 3
Rugos

1. CULOAREA ABDOMENULUI
2. GLANDA PAROTOIDĂ
3. FORMA PUPILEI

1. Gri-deschis
2. Prezentă
3. Orizontală

Genul
Bufo

Neted

Genul
Rana

Pl. 6-7

1. Pete galbene sau portocalii
2. Absentă
3. Cordiformă

Pl. 4

Genul
Bombina

Pl. 5
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Genul Pelobates

P. syriacus

P. fuscus

P. fuscus văzut dorsal

Forma capului

Forma pupilei
la lumină
a.
b.
P. fuscus
P. syriacus
Membrul posterior cu
tuberculul metatarsal
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ANURA Adulţi

Planşa 3

Genul Pelobates
1. FORMA CAPULUI
2. TUBERCULUL METATARSAL
3. DIMENSIUNEA ADULŢILOR
1. Plat
2. Mare
3. Mari, 8-10 cm

Pelobates
syriacus

1. Bombat
2. Mic
3. Mici, 4-7 cm

Pelobates
fuscus

© S.F.M. Teunis

Pelobates syriacus

Pelobates fuscus
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Genul Bufo

Forma pupilei
Bufo bufo
Bufo viridis
Poziţia glandelor parotoide

Bufo bufo

© Paul Veenvliet

Bufo viridis
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Planşa 4

ANURA Adulţi

Genul Bufo
1. COLORAŢIA DORSALĂ
2. POZIŢIA GLANDELOR PAROTOIDE

1. Pete verzi pe fond deschis
2. Paralele

Bufo viridis

Bufo viridis

1. Maro sau brun roşcat
2. Oblice

Bufo bufo

Bufo bufo
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Genul Bombina

Bombina bombina

Bombina variegata

Coloritul ventral

© S.F.M. Teunis

B. bombina

B. variegata

Forma pupilei
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Planşa 5

ANURA Adulţi

Genul Bombina
1. CULOAREA ABDOMENULUI
2. SACI VOCALI LA MASCULI
3. STRUCTURA NEGILOR DORSALI
1. Portocaliu pe fond negru
cu puncte albe
2. Prezenţi
3. Negi rotunzi cu un punct
negru dispus central

1. Predomină culoarea
galbenă cu rare pete negre
2. Absenţi
3. Negi mari, terminaţi cu
un spin cornos negru

Bombina
bombina

Bombina
variegata

Bombina bombina

Bombina variegata
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Genul Rana (1)

Rana arvalis
Rana temporaria

Rana dalmatina

Forma capului

Broaşte
verzi

Broaşte
brune

Spaţiul interorbital

Lungimea membrului posterior la broaştele brune
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Planşa 6

ANURA Adulţi

Genul Rana (1)
1. SPAŢIUL INTERORBITAL
2. COLORITUL DORSAL
1. Mare
2. Preponderent brun

1. Mic
2. Preponderent verde

VÂRFUL BOTULUI

Complexul
Rana esculenta

Rotunjit

Rana
temporaria

Ascuţit

1. MEMBRELE POSTERIOARE
2. DUNGI DORSALE

1. Scurte
2. Trei dungi dorsale

© S.F.M. Teunis

Rana temporaria

Pl. 7

Rana
arvalis

1. Lungi
2. Absente

Rana
dalmatina

© S.F.M. Teunis

Rana arvalis

Rana dalmatina
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Genul Rana (2)
Rana
ridibunda

Rana
lessonae

Rana lessonae

Rana esculenta

Rana ridibunda

Caractere morfologice utilizate în identificarea broaştelor verzi
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Planşa 7
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ANURA Adulţi

Genul Rana (2)
1. DIMENSIUNI ADULŢI
2. MĂRIMEA TUBERCULULUI METATARSAL
3. LUNGIMEA MEMBRELOR POSTERIOARE

1. Mic (max. 9 cm)
2. Foarte mare şi înalt
3. Scurte

Rana
lessonae

Rana lessonae

1. Mediu (max. 12 cm)
2. Intermediar
3. Medii

Rana
esculenta

Rana esculenta

© S.F.M. Teunis

Mascul de R. lessonae

1. Mare (max. 15 cm)
2. Foarte mic şi jos
3. Lungi

Rana
ridibunda

Rana ridibunda
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URODELA Adulţi

Caracterele morfologice utilizate în identificarea urodelelor adulte

Salamandra salamandra
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URODELA Adulţi

1. FORMA COZII
2. GLANDELE PAROTOIDE

1. Subcilindrică, circulară în secţiune
2. Prezente, bine dezvoltate

1. Comprimată lateral
2. Absente

Salamandra
salamandra

Genul
Triturus

Pl. 9-10

1
2

Salamandra salamandra
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Genul Triturus (1)

Mascul

Parada sexuală

T. montandoni

Triturus montandoni

T. alpestris

Aspectul ventral al masculilor în rut
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Planşa 9

URODELA Adulţi

Genul Triturus (1)
COLORITUL VENTRAL

Uniform, fără pete

Neuniform, cu pete

Genul
Triturus (2)

ASPECTUL FLANCURILOR

O linie evidentă, formată
din puncte negre ce separă
zona ventrală colorată
deschis de cea dorsală

Fără linie punctată

Triturus
alpestris

Triturus
montandoni

© S.F.M. Teunis

Triturus alpestris

Pl. 10
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Genul Triturus (2)

Triturus
cristatus

© S.F.M. Teunis

Triturus
vulgaris

© S.F.M. Teunis

T. vulgaris

T. cristatus
Coloraţia abdominală

T. dobrogicus
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URODELA Adulţi

Genul Triturus (2)
1. STRUCTURA TEGUMENTULUI
2. DIMENSIUNEA ADULŢILOR
1. Neted
2. Mici (între 6-11 cm)

Triturus
vulgaris

1. Rugos
2. Mari (14-16 cm)

1. ASPECTUL CORPULUI
2. MEMBRELE
1. Zvelt
2. Scurte

Triturus
dobrogicus

1. Îndesat
2. Lungi

Triturus
cristatus

Triturus vulgaris - mascul

Triturus dobrogicus - mascul

Triturus cristatus - mascul
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Larve de Anure (1)
Nivelul până la care se
întinde creasta pe corp

Forma crestei

Forma vârfului cozii

Poziţia spiraculumui

Poziţia orificiului cloacal

Larvǎ de anure – vedere lateralǎ

Superioare
Serii de
dinţi labiali
Cioc

Inferioare

Papile

Structura discului bucal

Criterii morfologice utilizate pentru identificarea larvelor de anure
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Planşa 11

ANURA Larve

POZITIE SPIRACULUM

Median, simetric

Bombina
sp.

Asimetric, pozitionat în
partea stânga

FORMA VARFULUI COZII

Rotund

Ascuţit

CREASTA CODALǍ DORSALǍ

Bufo
sp.

Joasǎ sau absentǎ

Înaltǎ

FORMA DISCULUI BUCAL

Mare, triunchiular, cornos, de
culoare neagrǎ

Pelobates
sp.

Hyla
arborea
Mǎrginit de o
dungǎ neagrǎ latǎ

Rana
sp.
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Larve de Anure (2)
a.

a.
b.

b.
Larvǎ de B. bombina, vǎzutǎ
lateral (a) şi dorsal (b).

c.
Larvǎ de B. variegata vǎzutǎ
dorsal (a), lateral (b) şi discul
bucal (c).

a.

a.

b.

b.

Larvǎ de Bufo viridis, vǎzutǎ
lateral (a) şi ventral (b).

Larvǎ de Bufo bufo, vǎzutǎ
lateral (a) şi discul bucal (b).
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Larve de Anure (3)

a.

a.

b.

b.

Larvǎ de Pelobates fuscus
vǎzutǎ lateral (a), forma
discului bucal.

Larvǎ de Pelobates syriacus
vǎzutǎ lateral (a), forma
discului bucal.

a.

b.

a.

b.

Larvǎ de Rana dalmatina
vǎzutǎ lateral (a) şi dorsal (b).

c.

Larvǎ de Hyla arborea

Larvǎ de Rana ridibunda
vǎzutǎ lateral (a), dorsal (b),
discul bucal (c).
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Larve de Urodele

a.

a.

b.
b.
Larvǎ de Salamandra salamandra
vǎzutǎ din lateral (a) şi dorsal (b).

Larvǎ de T. montandoni (a) şi
T. vulgaris (b).

Larvǎ de Triturus alpestris
Larvǎ de Triturus cristatus

Larvǎ de Triturus dobrogicus

Ciclul de dezvoltare la T. cristatus

Amfibienii din România
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Planşa 12

URODELA Larve

FORMA VÂRFULUI COZII

Rotund

Ascuţit

FILAMENTUL CAUDAL

Lung, de
culoare neagrǎ

Absent

T. cristatus
T. dobrogicus

Limita până unde se
întinde creasta dorsală

CREASTA DORSALǍ INCEPE
În dreptul inserţiei
membrului anterior

La jumǎtatea
trunchiului

Triturus
alpestris

Salamandra
salamandra

T. vulgaris
T. mondantoni

Forma crestei

Filamentul caudal

Forma vârfului cozii
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PONTǍ

Pontǎ de Bombina
Femelǎ de Triturus vulgaris
în cursul ovipoziţiei

Pontǎ de Pelobates

Ouǎ de tritoni
Pontǎ de Bufo

Pontǎ de Hyla arborea

Pontǎ de Rana
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PONTA

OUĂLE SUNT DEPUSE

Individual, izolat

Grupat

1. CULOAREA OUĂLELOR
2. MODUL DE DEPUNERE

1. Alb, gri-deschis
2. Depuse pe vegetaţie

1. Gri închis, cenuşiu
2. Neprotejate

Genul
Triturus

Genul
Bombina

Grămezi rotunde

DIMENSIUNEA PONTEI

Mici (2-4 cm)

Genul
Hyla

Mari (>8 cm)

Genul
Rana

Cordon gros

Genul
Pelobates

FORMA PONTEI

Două şiruri
înguste, paralele

Genul
Bufo

Amfibienii din România
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Planşa 14

ANURE
DIMORFISM SEXUAL

CALOZITATI NUPTIALE - MASCULI

Bombina bombina

Bombina variegata

Pelobates fuscus

Bufo bufo

Rana esculenta

Rana arvalis
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ANURE AMPLEX

TIPUL DE AMPLEX

Axilar

Lombar

Genul
Bufo
Hyla
Rana

Genul
Pelobates
Bombina

© S.F.M. Teunis

Bufo bufo

Pelobates fuscus

© S.F.M. Teunis

Rana arvalis

Bombina variegata
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Planşa 16

Triturus alpestris

URODELA
PARADA SEXUALĂ

Triturus vulgaris

Triturus montandoni

Triturus cristatus

Mascul de Triturus cristatus
în cursul paradei sexuale

Tabel 1 – Caracteristici ale adulţilor de anure.
Specia

Dimensiuni

Colorit dorsal

Colorit ventral

Distribuţie
altitudinală

Bombina bombina
Bombina variegata
Pelobates fuscus

max. 5 cm
max. 5 cm
5-8 cm

Portocaliu pe fond negru
Galben cu pete negre
Uniform, alb cenuşiu

0-400 m
150-2000 m
0-500 m

Pelobates syriacus

9-10 cm

Uniform, alb sidefiu

0-200 m

Hyla arborea

max. 5 cm

Uniform, alb-gălbui

0-1000 m

Bufo bufo
Bufo viridis

8-12 cm
8-10 cm
max. 8 cm

Gri deschis pătat cu maro
Alb cenuşiu uneori cu pete
închise
Uniform, alb-gălbui

0-2000 m
0-1700 m

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana temporaria

8-9 cm
9-12 cm

Rana lessonae

max. 9 cm

Rana esculenta

max. 12 cm

Rana ridibunda

max. 15 cm

Gri, cenuşiu
Gri, cenuşiu
Maro deschis cu marmoraţii brun
închise
Alb-gălbui cu pete mari maroverzui
Verde intens, uneori brun sau
galben-brun
Maro închis, cenuşiu sau roşcat
Fond alb-gălbui cu pete mari de
culoare verde
Cenuşiu sau maro, cu pete sau
puncte negre, cu trei dungi
Maro, uneori cu pete negre
Variabil, nuanţe de maro, frecvent
cu pete
Variabil, între verde şi maro, cu
pete negre
Variabil, între verde şi maro, cu
pete închise
Variabil, maro sau verde închis cu
pete mari rotunde

200-600 m

Uniform, alb cenuşiu
Alb-gălbui cu marmoraţii
maro-roşcat
Alb cenuşiu cu pete închise

50-900 m
200-2200 m
0-600 m

Alb cenuşiu cu pete gri

0-600 m

Alb cenuşiu cu pete

0-600 m

Tabel 2 – Caracteristici ale adulţilor de urodele.
Specia

Dimensiuni

Colorit dorsal

Colorit ventral

Distribuţie
altitudinală

Salamandra salamandra

max. 20 cm

Triturus vulgaris

max. 10 cm

Triturus montandoni

max. 10 cm

Negru lucios cu pete mari
200-1700 m
galbene sau portocalii
0-1500 m
Galben, portocaliu sau
roşcat cu pete rotunde
negre mai mari la masculi
Uniform, galben-portocaliu 200-2000 m

Triturus alpestris

max. 12 cm

Triturus cristatus

max. 16 cm

Triturus dobrogicus

max. 15 cm

Negru lucios cu pete mari
galbene sau portocalii
Gri sau gălbui, cu pete
negre, rotunde, mai mari la
masculi
Galben închis până la brun
închis cu pete închise
Gri închis, maro spre
albastru, uniform la masculi,
marmorat la femele
Brun închis spre negru sau
brun roşcat, cu pete mari
negre
Brun roşcat cu pete rotunde
negre

Uniform, galben, portocaliu 300-2000 m
sau chiar roşcat
Galben sau portocaliu cu
pete negre

100-1000 m

Galben sau portocaliu cu
pete mari negre, rotunde

0-200 m
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GLOSAR
Metamorfoză. Trecerea bruscă de la forma larvară la cea adultă în decursul
ciclului de dezvoltare. Procesul este controlat hormonal.
Poichiloterm (sinonim ectoterm). Variaţia pasivă a temperaturii interne a
corpului, în funcţie de temperatura mediului extern.
Ontogeneză. Dezvoltarea individuală a unui organism, începând din stadiul
de ovul fecundat până la maturitate.
Ovipar. Tip de reproducere în care femela depune ouăle fecundate iar
eclozarea are loc în afara corpului mamei.
Ovovivipar. Tip de reproducere caracterizat prin faptul că ouăle fecundate
sunt păstrate şi se dezvoltă în oviductul matern.
Homeoterm (sinonim endoterm). Menţinerea temperaturii interne a corpului
la o valoare relativ constantă prin intermediul unor procese metabolice
care contracarează fluctuaţiile de temperatură din mediul ambiant.
Homeostazie. Reglarea de către organism a compoziţiei chimice a fluidelor
din corp şi a altor elemente ale mediului intern, astfel încât procesele
fiziologice să se poată desfăşura în condiţii optime.
Biomasă. Greutatea totală a organismelor de un anumit tip şi/sau de pe o
anumită unitate de suprafaţă.

