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Abstract. In may 2006 we’ve studied the stomach contents of 35 Salamandra salamandra individuals from Madrigesti, 
Arad county, Romania. We recorded a very high feeding intensity at the moment, fact proven by the absence of empty 
stomachs and the high number of preys / individual. The salamanders cosumed prey belonging to 22 prey taxa. The most 
important prey taxa, regarding their weight and frequency, were Miriapoda, Lepidoptera larvae, Coleoptera and 
Gasteropoda. Beside animal prey the stomach contents of the salamaders contained vegetal fragments as well.       
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Introducere  
 
Salamandra salamandra este o specie europeană, 

caracteristică zonelor împădurite, în principal cu 
păduri de păduri de foioase, dar şi de conifere 
(Veith 1997). În România specia este bine 
reprezentată (Fuhn 1960), dar este răspândită doar 
în zone împădurite cu altitudini mai mari de 200 
de m (Cogălniceanu et al 2000). Salamandra este 
bine reprezentată şi în vestul României, fiind 
prezentă în zone deluroase şi montane acoperite cu 
păduri (Covaciu-Marcov et al 2000, 2002a, 2003 
a,b,c, 2004, 2005a,b, 2006 a,b). În ciuda distribuţiei 
largi, Salamandra salamandra este o specie despre a 
cărei ecologie se cunosc foarte puţine în România. 
Acest lucru este o consecinţă a modului de viaţă 
nocturn (Fuhn 1960), care face specia dificil de 
observat şi studiat. Astfel, în ţară există foarte 
puţine studii dedicate speciei (Ion & Valenciuc 
1986), fiind realizat un singur studiu referitor la 
hrănirea salamandrei (Covaciu-Marcov et al 
2002b), cu toate că hrănirea este unul dintre cei mai 
importanţi parametri ecologici (Kuzmin 1994). 
Date asupra hrănirii salamandrei sunt disponibile 
în literatura străină (Szabo 1962,  Joly 1968, Bas 
Lopez et al 1979, Zakrezwski & Kepa 1981, 
Kuzmin 1991). În context, ne-am propus să 
analizăm spectrul trofic al unei populaţii din 

judeţul Arad, zonă unde anterior nu a mai fost 
realizat nici un studiu pe această temă. 

 
 
Material şi Metode 
 
Studiul a fost efectuat în primăvara anului 2006, probele 

fiind prelevate în data de 21 mai. Salamandrele studiate, în 
număr de 35, au fost capturate într-o dimineaţă cu 
umiditate ridicată, după o noapte ploioasă. Habitatul 
salamandrelor este situat la aproximativ 450 de m 
altitudine, la câţiva km în amonte de satul Mădrigeşti, în 
Munţii Zărandului. Salamandra salamandra populează o vale 
care drenează un versant montan. Zona este acoperită de 
păduri de fag compacte. Salamandrele au fost capturate pe 
o zonă mai largă, la distanţă de câţiva zeci de metri de 
pârâu, depunea larvelor fiind încheiată, astfel animalele 
nemaifiind strict legate de zonele apropiate apei. Distribuţia 
salamandrelor în habitat a fost relativ uniformă, majoritatea 
exemplarelor fiind capturate în vecinătatea trunchiurilor 
copacilor, sau în grămezile de vreascuri căzute.  

Conţinuturile stomacale au fost prelevate folosind 
metoda spălăturilor stomacale (Joly 1987, Cogălniceanu 
1997). Metoda a fost recent folosită la diferite specii de 
Amfibieni din România (Covaciu – Marcov et al 2002c,d, 
2003d, 2005c, Sas 2003, 2004, 2005). Conţinuturile stomacale 
au fost prelevate cât mai curând după capturarea 
animalelor, Amfibienii digerând rapid (Caldwell 1996). 
Ulterior prelevării conţinuturilor stomacale, salamandrele 
au fost eliberate în habitatul lor. Probele au fost stocate în 
eprubete etanşe şi conservate cu ajutorul unei soluţii de 
formol 4 %. Determinarea prăzilor prezente în conţinuturile 
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stomacale a fost efectuată în laborator, la lupa binoculară, 
folosind literatura de specialitate din domeniu (Dierl 1972, 
Ionescu et al 1971, Radu & Radu 1972).  

Am analizat următorii parametri ai spectrului trofic: 
1. Apartenenţa taxomonică a prăzilor identificate în 

conţinuturile stomacale. 
2. Variaţia numărului maxim şi mediu de prăzi / 

individ de Salamandra salamandra. 
3. Ponderea unui anumit taxon pradă din totalul 

prăzilor identificate (raportul dintre prăzile aparţinând 
respectivului taxon pradă şi numărul total de prăzi 
identificate). 
4. Frecvenţa cu care salamandrele au consumat un 

anumit taxon pradă (raportul dintre numărul de 
Amfibieni care au consumat respectivul taxon pradă şi 
numărul total de Amfibieni studiaţi). 
5. Apartenenţa taxonilor pradă la mediul acvatic sau 

terestru.  
 
 

Rezultate şi Discuţii  
 
Toate cele 35 de exemplare de Salamandra 

salamandra studiate prezentau conţinuturi 
stomacale. Situaţiile în care toţi indivizii unor 
populaţii de amfibieni prezintă conţinuturi 
stomacale indică condiţii optime de hrănire pentru 
acestea (Sas et al 2005). În general, în cazul 
amfibienilor, o parte a indivizilor cercetaţi nu 
prezintă conţinuturi stomacale (Aszalos et al 2005, 
Cicort-Lucaciu et al 2005), fapt asociat cu instalarea 
unor condiţii dificile de hrănire, caracteristice în 
special începutului perioadei de activitate 
(Covaciu-Marcov et al 2002d, 2003e). O confirmare 
a condiţiilor optime de hrănire pentru populaţia de 
la Mădrigeşti în perioada studiului o constituie şi 
faptul că în studiul anterior din România 2,73 % 
dintre animale nu prezentau conţinut stomacal 
(Covaciu-Marcov et al 2002b). Această diferenţă se 
explică prin faptul că studiul anterior a fost realizat 
în luna aprilie, perioadă în care salamandrele 
depuneau larvele într-un pârâu de munte, fapt 
care a împiedecat probabil unele exemplare să se 
hrănească. 

În conţinuturile stomacale ale salamandrelor de 
la Mădrigeşti am identificat două categorii de 
elemente: 1. Resturi vegetale şi 2. Prăzi de natură 
animală, aparţinând la mai mulţi taxoni pradă. 
Deşi amfibienii adulţi sunt carnivori, în 
conţinuturile stomacale ale multor specii au fost 
identificate şi resturi vegetale (Ghiurcă & Zaharia 
2005, Çiçek & Mermer 2006, Çiçek et al 2007). 
Resturile vegetale au fost reprezentate exclusiv de 
fragmente de vegetaţie terestră (frunze, fire de 
iarbă, seminţe, fragmente de ramuri), fiind 
consumate de 82,85 % dintre animalele analizate. 
Acest procent este cu ceva mai mare decât cel 

înregistrat în studiul anterior referitor la hrănirea 
salamandrelor din România (Covaciu-Marcov et al 
2002b). Diferenţa de 3 % se explică prin hrănire 
mai intensă a populaţiei de la Mădrigeşti, 
demonstrată şi de absenţa stomacurilor goale. În 
acelaşi timp, în prezentul studiu, vegetalele apar 
întotdeauna alături de diferite prăzi de natură 
animală, în vreme ce în precedentul studiu două 
salamandre au consumat exclusiv resturi vegetale. 
Datele noastre certifică opinia conform căror 
resturile vegetale sunt consumate accidental, fiind 
înghiţite alături de prăzile animale (Whitaker 
1977). Acest punct de vedere este întărit şi de 
diferenţele dintre cele două studii, în studiul de 
faţă frecvenţa vegetalelor crescând o dată cu 
creşterea intensităţii hrănirii. În acelaşi timp, se 
certifică faptul că consumul exclusiv de vegetale 
este o consecinţă a existenţei unor condiţii 
nefavorabile de hrănire (Covaciu-Marcov et al 
2005c). 

În conţinuturile stomacale ale celor 35 de 
salamandre studiate am identificat 272 de prăzi, 
aparţinând la 22 de taxoni pradă (tabelul 1). Toate 
prăzile identificate reprezintă animale terestre, fapt 
firesc, salamandra fiind un amfibian terestru 
incapabil să înoate ca adult, deci incapabil să 
vâneze în mediul acvatic. Totuşi, în studiul 
anterior un procent redus din prăzi (1,83 %) au fost 
acvatice. Acest fapt se explică prin diferenţa de 
perioadă dintre cele două studii, studiul nostru 
fiind efectuat la finele lunii mai, deci mult după 
depunerea larvelor. Astfel, salamandrele se 
îndepărtaseră de apă, împrăştiindu-se în pădure. 
Însă, în studiul precedent, probele au fost 
prelevate în aprilie, în perioada de depunere a 
larvelor. Astfel, salamandrele erau cantonate lângă 
un pârâu, având acces limitat la prăzile acvatice 
situate la limita dintre apă şi uscat. 

Numărul maxim de prăzi / individ de 
Salamandra salamandra a fost de 16, mai mic decât 
în cazul studiului anterior, când a atins valoarea de 
20. Totuşi numărul mediu de prăzi / individ este 
mai mare în cazul studiului nostru, atingând 
valoarea de 7,77, faţă de 6,24 în cazul studiului 
anterior (Covaciu-Marcov et al 2002b). Acest fapt 
indică o hrănire mai intensă a populaţiei de la 
Mădrigeşti, numărul maxim de prăzi / individ 
neavând relevanţă pentru ansamblul populaţiei ci 
doar pentru acel individ care, întâmplător, a 
întâlnit mai multe prăzi. Hrănirea mai intensă a 
populaţiei de la Mădrigeşti nu indică în mod 
obligator un habitat mai bogat în resurse trofice, 
putând reprezenta o consecinţă a diferenţei de 
perioadă dintre cele două studii, care a determinat 
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prezenţa unui număr mai mare de prăzi în mai 
decât în aprilie. De altfel, creşterea diversităţii 
hrănirii o dată cu înaintarea în sezonul cald a fost 
observată la numeroase specii de amfibieni (Cicort-
Lucaciu et al 2005, Covaciu-Marcov et al 2002d, 
2003e, Sas et al 2003)   

Nu toţi cei 22 de taxoni pradă identificaţi în 
conţinuturile stomacale au aceiaşi valoare pentru 
populaţia de Salamandra salamandra de la 
Mădrigeşti. Astfel, numeroşi taxoni pradă 
înregistrează ponderi şi frecvenţe de consum 
reduse, reprezentând obiecte trofice consumate 
accidental (tab.1). 

Cele mai mari ponderi din totalul prăzilor le 
înregistrează Miriapodele, urmate îndeaproape de 
larvele de Lepidoptere şi apoi de Gastropode şi de 

Coleoptere. Detaliind în cazul miriapodelor spre 
exemplu, se observă că aproape în toate cazurile 
au fost consumate Diplopode şi numai foarte rar 
Chilopode (22,05 % faţă de 1,83 %). Explicaţia 
acestui fapt este oferită de modul de viaţă diferit al 
celor două grupe de Miriapode. Astfel, 
Diplopodele sunt fitofage, apărându-se pasiv, prin 
încolăcire, fiind astfel uşor de capturat pentru 
salamandre, în comparaţie cu Chilopodele, forme 
carnivore, foarte active şi rapide. Aceste date 
confirmă punctul de vedere formulat anterior de 
Covaciu-Marcov şi colaboratorii (Covaciu-Marcov 
et al 2002b). În mod similar, în cazul 
Gastropodelor, cea mai mare parte a prăzilor 
provin din grupul limaxilor, melci fără cochilie. 

 
 

Tabelul nr.1.   Ponderea prăzilor aparţinând taxonilor pradă identificaţi şi frecvenţa  
cu care aceştea au fost consumaţi de populaţia de Salamandra salamandra de la Mădrigeşti 

 
Taxon pradă Pondere Frecvenţă 

Oligochete Lumbricide  2,94 17,14 

Gastropode – total  13,97 54,28 

        - Gastropode melci cu cochilie 2,57 14,28 

        - Gastropode – limaxi 11,39 51,42 

Araneide 5,51 22,85 

Opilionide  4,41 28,57 

Crustacee Izopode  4,41 25,71 

Miriapode – total 23,89 74,28 

        - Miriapode Diplopode  22,05 71,42 

        - Miriapode Chilopode  1,83 5,71 

Coleoptere – total 11,76 54,28 

        - Coleoptere – larve 0,73 5,71 

        - Coleoptere nedeterminabile  3,3 25,71 

        - Coleoptere Carabide  3,67 28,57 

        - Coleoptere Scarabeide  0,36 2,85 

        - Coleoptere Elateride 2,57 20 

        - Coleoptere Coccinelide  0,36 2,85 

        - Coleoptere Curculionide  0,73 5,71 

Dermaptere  0,73 5,71 

Heteroptere  1,1 8,57 

Lepidoptere – larve  22,79 65,71 

Diptere – total 7,35 34,28 

        - Diptere Nematocere  5,88 28,57 

        - Diptere Brahicere  1,47 5,71 

Hymenoptere – total 1,1 5,71 

        - Hymenoptere nedeterminabile  0,36 2,85 

        - Hymenoptere Formicide  0,73 5,71 
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Ponderea ridicată a Miriapodelor Diplopode şi 

a limaxilor confirmă faptul că Salamandra 
salamandra este atrasă de prăzile cu motilitate 
redusă dar continuă (Luthard & Roth 1979). Dintre 
Coleoptere predomină Carabidele, forme terestre, 
accesibile astfel pentru salamandre. Deşi în cazul 
ambelor studii, Miriapodele şi Gastropodele deţin 
ponderi importante, există totuşi diferenţe între 
hrănirea celor două populaţii. Astfel, în studiul de 
faţă omizile reprezintă 22,79 % din totalul prăzilor, 
dar în studiul precedent (Covaciu-Marcov et al 
2002b) reprezentau doar 3,66 %. Aceste diferenţe 
demonstrează că şi în cazul salamandrei 
compoziţia hranei este influenţată de 
particularităţile habitatului şi ale perioadei 
studiului, care cumulate influenţează oferta trofică 
şi activitatea salamandrelor.  

În cea ce priveşte frecvenţa, primele locuri sunt 
ocupate de aceiaşi taxoni pradă ca şi în cazul 
ponderii. Astfel, populaţia de Salamandra 
salamandra de la Mădrigeşti a consumat cel mai 
frecvent Miriapode, larve de Lepidoptere şi apoi 
Coleoptere şi Gastropode. Asemănarea dintre 
ponderea şi frecvenţa cu care au fost consumaţi 
principalii taxoni pradă indică că resursele trofice 
sunt distribuite uniform în habitat şi faptul că 
salamandrele folosesc sectoare ale habitatului 
similare ca şi condiţii ecologice. Acest fapt 
corespunde cu situaţia observată pe teren în 
timpul capturării salamandrelor. 

 
 
Concluzii 
 
Majoritatea covârşitoare a prăzilor consumate 

de populaţia de Salamandra salamandra de la 
Mădrigeşti sunt reprezentate de nevertebrate 
nezburătoare, cu mobilitate redusă. Acest fapt este 
în concordanţă cu condiţiile habitatului forestier 
umed populat de salamandre şi în consecinţă şi de 
prăzile acestora. Totuşi, în hrana salamandrelor nu 
sunt excluse nici prăzile zburătoare, deşi acestea 
înregistrează ponderi reduse. Este cazul muştelor, 
care au reprezentat 1,47 % din totalul prăzilor. 
Hrana salamandrelor este relativ uniformă, aceiaşi 
taxoni ocupând primele locuri atât ca pondere cât 
şi ca frecvenţă, resursele de hrană fiind distribuite 
uniform la nivelul habitatului. Populaţia de 
Salamandra salamandra de la Mădrigeşti a consumat 
exclusiv prăzi terestre, de dimensiuni relativ mari. 

 

Rezultate noastre, comparate cu cele ale 
studiului precedent referitor la hrănirea 
salamandrelor (Covaciu-Marcov et al 2002) 
demonstrează că baza trofică a acestor amfibieni 

este relativ uniformă, fapt care reprezintă o 
consecinţă a asemănării habitatelor populate de 
acestea. Totuşi, comparând datele, se observă şi 
unele diferenţe, determinate de perioadă şi de 
particularităţile locale ale habitatelor.  
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