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Abstract. During our study we analised the food diet of 102 individuals, hybrids between Bombina bombina and 
Bombina variegata, colected from 4 different sites. We identified in their stomach contents animal prey, as well as 
vegetal fragments, shed-skin and minerals. The most important prey taxa is represented by Coleoptera, 
Araneida and Nematocera larvae. There is a proportional corelation between the consumption of vegetal 
fragments and terrestrial prey. The hunting strategy of Bombina depends on sex: “sit-and wait” technique 
practiced by the females and “active-foraging” technique practiced by the males. The environement factors 
have a direct influence upon the feeding of the toads. The prey weight depends alot on its abundance in the 
toads habitat. It can be observed a bigger weight of terrestrial prey. 
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Introducere 
 
Izvoraşul de baltă cu burtă roşie, Bombina 

bombina, şi izvoraşul de baltă cu burtă galbenă, 
Bombina variegata, sunt două specii foarte 
apropiate, larg răspândite în zonele de câmpie, 
respectiv de deal şi munte (Cogălniceanu et al 
2000). Divergenţa între cele două specii a apărut în 
decursul izolării geografice, estimată acum 2 - 7 de 
milioane de ani (Arntzen 1978). Totuşi, Bombina 
bombina şi Bombina variegata nu sunt izolate 
reproductiv, astfel încât hibridează în masă în toate 
zonele în care arealele lor vin în contact (Szymura 
1993). În general Bombina bombina este specia care 
urcă de-a lungul văilor, pătrunzând în interiorul 
regiunilor ocupate de Bombina variegata  (Szymura 
1993).  

În România se cunoaşte multă vreme prezenţa 
hibrizilor, aceştea fiind semnalaţi încă din anul 
1905 (Mehely 1905). Multe studii s-au realizat în 
ultimii ani despre zonele de hibridare, atât în ţara 
noastră (Ghira & Mara 2000, Vesea et al.2004, 
Covaciu-Marcov et al 2002c, 2004, 2005, Sas et al 

2005)  cât şi în străinătate (Gollmann et al 1988, 
Khalturin et al 1996). Datele despre hrănirea 
hibrizilor sunt însă foarte sărăcăcioase, în România 
existând un singur studiu pe această temă (Sas et 
al 2005) . 

Prin intermediul studiului nostru am comparat 
spectrul trofic a mai multor populaţii hibride între 
cele două specii ale genului Bombina, rezultatele 
fiind analizate din punct de vedere al diferenţelor 
dintre sexe şi habitate. Pe lângă acestea, prin 
analiza noastră am comparat particularităţile de 
hrănire ale hibrizilor cu spectrul trofic a altor 
populaţii din speciile parentale. 

 
 
Materiale si metode 
 
Studiul nostru a fost realizat în anul 2006, în perioada 

aprilie-mai-iunie. Pe parcursul studiului am analizat 
conţinutul stomacal a 102 de hibrizi, colectaţi din patru 
habitate diferite, situate în bazinul hidrografic al râului Tur.  

Primul habitat se afla la sud de localitatea Gherta Mică, 
şi este reprezentat de o mlaştină cu o suprafaţă întinsă la 
liziera pădurii, la o altitudine de aproximativ 130 m. Apa 
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prezintă o adâncime de aproximativ 50 cm. Balta pe fund 
este acoperită cu un strat gros de mâl. Vegetatia este 
formată din Juncus sp., şi din câteva arbuşti. Habitatul este 
puternic afectat antropic, fiind un loc de adăpat pentru vite. 
Această baltă este notată ca habitatul de la Gherţa. 

Habitatul de la Gherţa Mică  este un canal de 
aproximativ 500 m, limitat pe amândouă laturi de păşuni. 
Se află la o altitudine de aproximativ 140 m. Adâncimea 
apei este maximum 50 cm, pe fund prezentând un strat gros 
de mâl, de 20 cm. Vegetaţia este reprezentată de pipirig, şi 
în unele locuri de cormofite acvatice. 

Habitatul de la Turulung Vii este format din mai multe 
bălţi de adâncime şi suprafaţă diferită, formată pe lângă un 
canal de drenaj. Are o adâncime din loc în loc de 
aproximativ 40 cm, şi prezintă la fund puţin nămol. Este 
lipsit aproape în totalitate de vegetaţie. 

Al patrulea habitat se află între localităţile Turulung, 
respectiv Turulung Vii, la o distanţă aproximativ egală de 
amândouă localităţile. Este constituit de un sistem de bălţi 
temporare, şi este lipsit de vegetaţie datorită localizării lui 
pe teren agricol. Acest habitat este notat ca habitatul de la 
Turulung 1.  

Exemplarele au fost capturate fie direct cu mâna, fie cu 
ajutorul unei plase prevăzută cu un mâner lung de metal. 
Pentru prelevarea probelor am folosit metoda spălăturii 
stomacale (Opatriňy 1980, Legler and Sullivan 1979), având 
în vedere că permite prelevarea probelor fără a dăuna 
animalului, acestea fiind ulterior eliberate. Metoda 
presupune folosirea unor seringi de mărime 
corespunzătoare, prevăzute cu un tub de perfuzie. Având în 
vedere că Amfibienii îşi pot digera hrana într-un interval de 
timp foarte scurt (Caldwell 1996), pentru a nu modifica 
rezultatele am încercat reducerea timpului dintre 
capturarea broaştelor şi efectuarea spălăturii stomacale. 

Conţinuturile stomacale au fost adunate în eprubete imediat 
după prelevare, şi au fost conservate într-o soluţie de 
formol 4%. În eprubete au mai fost puse etichete cu sexul 
indivizilor. 

Analiza probelor a fost realizată în laborator. Pentru 
acest scop am folosit o lupă binoculară, şi literatura de 
specialitate (Radu and Radu 1967, Ionescu et al 1971, Crişan 
and Mureşan 1999).  Parametri urmăriţi au fost: intensitatea 
hranirii, rata activităţii de hrănire, ponderea şi frecvenţa 
prăzilor identificate şi provenienţa taxonilor pradă.  

 
 
Rezultate 
 
Pe parcursul studiului nostru am analizat 

continutul stomacal a 102 de hibrizi dintre Bombina 
bombina şi Bombina variegata. Dintre aceştea 14 au 
fost colectaţi din habitatul de la Gherţa, 30 de la 
Gherţa mică, 30 de la Turulung Vii şi 28 din 
habitatul de la Turulung 1. Pe lângă masculi şi 
femele am mai identificat şi juvenili, dar din cauză 
că aceştea au fost prezenţi în număr mic, nu au fost 
incluşi în studiu.  

În stomacul indivizilor capturaţi am identificat 
prăzi de natură animală, în număr de 854, 
aparţinând a 36 categorii taxonomice. Pe lângă 
acestea am mai identificat şi resturi de vegetale, 
fragmente de exuvie şi pietre. Un singur individ 
nu a prezentat conţinut stomacal, rata activităţii de 
hrănire fiind astfel foarte ridicat, de 98.94 %.  

 
 

Tabelul nr. 1  Frecvenţa stomacurilor cu fragmente de vegetale, exuvie şi minerale 
(M-masculi, F-femele, J-juvenili) 
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Figura nr.1   Provenienţa taxonilor pradă 

 Gherta Gherta Mica Turulung Vii Turulung 1 
 M F M F M F J M F J Total 

Vegetal 33,33 100 60 40 46,66 30 40 72,22 77,77 100 54,73 
Exuvie - - 20 25 40 30 40 22,22 22,22  25,26 
Mineral - - - - - - - - 11,11  1,05 
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Tabelul nr.2  Ponderea taxonilor prada 

(M-masculi, F-femele, J-juvenili) 
 

 Gherta Gherta Mica Turulung Vii Turulung 1 

 M F M F M F J M F J 

 

Total 

Oligochete-Lumbricide 23,08 7,35 - - 2,66 0,85 - - - - 3,39 

 Gasteropode  - melci (t) - 1,47 1,85 0,56 - 0,85 - - - - 0,47 

Arahnide  -Araneide - 8,82 7,4 5,08 19,33 17,94 7,50 24,00 28,57 - 11,86 

             - Acarieni - - - - - 0,85 - - - - 0,08 

Crustacee -Notostracee - - - - 0,66 0,85 - - - - 0,15 

           Izopode(acv.) - 1,47 25,92 18,64 - - - - - - 4,60 

            -Izopode( t) - 36,76 -  0,66 - - - - - 3,47 

               -Gamaride - - - 0,56 - - - - - - 0,05 

Colembole - - 5,55 1,12 2,00 - - 6,40 3,17 - 1,82 

Efemeroptere-larve - - - 0,56 - - - - - - 0,05 

Odonate-larve - - 1,85 - - - - - - - 0,18 

Plecoptere - - - - 0,66 - - - - - 0,06 

Blatoidee - - - - 0,66 - 1,25 - - - 0,19 

Dermaptere - 4,41 - - - -  - - - 0,44 

Homoptere-Cicadine - - 1,85 - 1,33 1,70 1,25 - - - 0,61 

                -Afidine - - - - - - - 4,00 4,76 - 0,87 

Heteroptere(t) - - - - 1,33 3,41 - - 3,17 - 0,79 

Coleoptere(acv) - - - - 12,00 - - - - - 1,20 

Coleoptere(t) 38,46 38,24 3,7 3,38 24,66 22,22 40,00 32,80 23,80 57,14 28,44 

Coleoptere-Dytiscide-
larve 7,69 - - - 0,66 - 2,50 1,60 - - 1,24 

Coleoptere -Carabide - - - 1,12 - - - - - - 0,11 

                -Cantaride - - - 0,56 - - - 0,80 - - 0,13 

                -Elateride - - - 0,56 2,66 5,12 - 8,00 1,58 - 1,79 

                -Scarabeide - - - 0,56 - - - 0,80 1,58 - 0,29 

                -Coccinelide - - - - - - - 0,80 - - 0,08 

                -Curculionide - 1,47 - - - - - 0,80 - - 0,22 

Lepidoptere-larve 15,38 - 5,55  0,66 3,41 - 6,40 15,87 14,28 6,15 

Tricoptere-larve - - 3,7 1,12 - - - - - - 0,48 

Tricoptere - - 7,4 11,29 - - - - - - 1,86 

Diptere-Nematocere-
larve - - - - 19,33 34,18 43,75 - 4,76 - 10,20 

                             -
Typulide - - - 0,56 - - - - - - 0,05 

                             -
Culicide - - - 3,95 2,00 - - - - - 0,59 

Diptere-Brahicere-larve 
(acv) - - 1,85 19,2 - - - - - - 2,10 

                         -Muscide 7,69 - 9,25 1,69 1,33 0,85 - 4,00 3,17 - 2,79 

Hymenoptere - - 3,7 0,56 1,33 3,41 1,25 - - - 1,02 

Hymenoptere-Formicide 7,69 - 20,37 28,81 6,00 4,27 2,50 9,60 9,52 28,57 11,73 

 
 
 
În ceea ce priveşte frecvenţa stomacurilor cu 

vegetale, 54,73% dintre indivizi au avut vegetale în 
probele lor stomacale. Pe lângă acestea 2,10% 
dintre indivizi au prezentat în conţinutul lor 

stomacal numai vegetale. Există diferenţe între 
habitate şi sexe în ceea ce priveşte frecvenţa 
stomacurilor cu fragmente vegetale. La Gherţa şi 
Turulung 1 valoarea frecvenţei vegetalelor este 
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mai ridicat. Pe de altă parte la aceste habitate 
vegetalele apar mai multe ori la femele, în timp ce 
la habitate de la Gherţa Mică respectiv Turulung 
Vii masculii sunt cei care prezintă o valoare mai 
ridicată. Se poate observa o corelaţie pozitivă între 
stomacuri cu vegetale şi frecvenţa şi ponderea 
taxonilor de provenienţă terestră. 

Din punct de vedere al frecvenţei stomacurilor 
cu exuvie nu apar diferenţe semnificative între 
femele şi masculi. Dintre cele patru populaţii 
numai indivizii de la Gherţa nu prezintă exuvie în 
probele lor stomacale, dar în celelalte habitate 
această valoare este destul de ridicată. 

 
 

Tabelul nr. 3   Frecventa taxonilor prada 
(M-masculi, F-femele, J-juvenili) 

 

 
 

 Gherţa Gherţa Mică Turulung Vii Turulung 1 

 M F M F M F J M F J 
Total 

Oligochete-Lumbricide 66,66 75   13,33 10,00     8,42 

Gasteropode - melci (t)  25 10 5  10,00     4,21 

Arahnide – Araneide  75 30 25 73,00 80,00 60,00 61,11 66,66  52,63 

             - Acarieni      10,00     1,05 

Crustacee –Notostracee     6,66 10,00     2,10 

               -Izopode(acv.)  25 40 70       20,00 

               -Izopode( t)  100   6,66      5,26 

               -Gamaride    5       1,05 

Colembole   10 5 6,66   5,55 11,11  5,26 

Efemeroptere-larve    5       1,05 

Odonate-larve   10        1,05 

Plecoptere     6,66      1,05 

Blatoidee     6,66  20,00    2,10 

Dermaptere  25     20,00    1,05 

Homoptere-Cicadine   10  13,33 20,00 20,00    6,31 

                -Afidine        11,11 22,22  4,21 

Heteroptere(t)     13,33 40,00   22,22  8,42 

Coleoptere(acv)     13,33      2,10 

Coleoptere(t) 66,66 75 20 25 73,33 70,00 100 77,77 77,77 100 60,00 

Coleoptere-Dytiscide-larve 33,33    6,66  20,00 11,11   5,26 

Coleoptere –Carabide    10       2,10 

                -Cantaride    5    5,55   2,10 

                -Elateride    5 20,00 30,00  38,88 11,11  15,78 

                -Scarabeide    5    5,55 11,11  3,15 

                -Coccinelide        5,55   1,05 

                -Curculionide  25      5,55   2,10 

Lepidoptere-larve 33,33  10  6,66 20,00  22,22 55,55 100 15,78 

Tricoptere-larve   20 10       4,21 

Tricoptere   20 45       11,57 

Diptere-Nematocere-larve     53,33 40,00 100  11,11  18,94 

                             -Typulide    5       1,05 

                             -Culicide    20 6,66      5,26 

Diptere-Brahicere-larve (acv)   10 10       3,15 

                         -Muscide 33,33  10 15 6,66 10,00  22,22 11,11  12,63 

Hymenoptere   20 5 13,33 20,00 20,00    8,42 

Hymenoptere-Formicide 33,33  50 60 33,33 30,00 40,00 44,44 44,44 100 43,15 
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Frecvenţa mineralelor este aproape 

nesemnificativă, această categorie de elemente 
trofice apărând numai la câţiva indivizi din 
Turulung 1. 

 

Numărul maxim prăzi pe stomac a fost găsit la 
o femelă din Gherţa, care a consumat 30 de prăzi. 
În general se poate observa un procentaj mai 
ridicat în ceea ce priveşte numărul mediu prăzi / 
individ la femele. Intensitatea hrănirii este mai 
ridicată la Gherţa şi Turulung Vii, iar  numărul 
mediu prăzi / individ este 8,98. 

Prăzile de natură animală sunt reprezentate de 
felurite Nevertebrate. Prezenţa acestora în 
stomacul exemplarelor de Bombina a fost analizat 
din punct de vedere al provenientei acestora, 
respectiv al ponderii şi frecvenţei lor. Din punct de 
vedere al provenienţei taxonilor se poate observa o 
mare diferenţă între habitate. Indivizii din Gherţa 
şi Turulung 1 se hrănesc aproape exclusiv terestru, 
în timp ce la indivizii din Turulung Vii şi Gherta 
Mică apar şi prăzile acvatice. Nu se observă 
diferenţe semnificative între sexe din acest punct 
de vedere.  

În ceea ce priveşte ponderea totală, pe primul 
loc apar Coleopterele terestre, cu 28,44%, sunt 
urmate apoi de Arahnide – Araneide (11,86%), 
Hymenoptere – Formicide (11,73%), respectiv 
Dipterele Nematocere larve cu 10,20%. Alţi taxoni 
pradă importanţi, dar cu un procentaj mai mic 
sunt: Lepidoptere larve (6,15 %), Izopodele 
acvatice (4,60%), Izopodele terestre (3,74%), 
Oligochetele – Lumbricide (3.39%). 

Coleopterele sunt omniprezente în toate 
habitatele, prezentând valori mai mici în cazul 
femelelor, respectiv un procentaj foarte scăzut la 
balta de la Gherţa Mică .  

 Arahnidele - Araneide prezintă o valoare mai 
ridicată la Turulung şi Turulung Vii, iar din punct 
de vedere al sexelor, acesta are o pondere mai 
mare în cazul femelelor. 

 Hymenopterele – Formicide au valoare foarte 
mare la Gherţa Mică, dar sunt prezente şi la 
Turulung 1, cu un procentaj mai scăzut.  

Pentru restul taxonilor pradă importanţi este 
caracteristic prezenţa lor aproape exclusivistă la 
numai un singur habitat. Dipterele-Nematocere-
larve sunt prezente la Turulung Vii, iar din punct 
de vedere al consumului femelelor ponderea 
prezintă o valoare aproape dublă de cea a 
masculilor. Izopodele acvatice au un procentaj 
foarte mare la Gherţa Mică, iar la habitatul de la 
Gherţa Izopodele terestre sunt consumate în 
număr foarte mare şi numai de către femele. 
Oligochetele – Lumbricide au valoare ridicată la 

habitatul de la Gherţa, şi numai în cazul 
masculilor. 

Din punct de vedere al frecvenţei, pe ansamblu 
pe primul loc apar Coleopterele (60%), urmate de 
Arahnide – Araneide (52.63%), Hymenoptere – 
Formicide (43,15%), Izopode acvatice (20%),  
Diptere Nematocere larve (18,19%), Lepidoptere 
larve (15,78%) şi Elateride (15,78%). 

În ceea ce priveşte Coleopterele, frecvenţa 
acestora este foarte scăzută la Gherţa Mică, 
comparativ cu celelalte habitate unde apar pe 
primul loc. Arahnidele- Araneide sunt aproape 
omniprezente, cu excepţia masculior din Gherţa. 
De asemenea şi Hymenopterele – Formicide sunt 
”preferate”, cu excepţia femelelor din Gherţa. 
Lepidopterele larve în primele trei habitate sunt 
consumate frecvent de către masculi, iar la 
Turulung 1, în cazul femelelor prezintă o valoare 
aproape dublă de cea a masculilor. Elateridele sunt 
prezente numai în două habitate, la Turulung, 
respectiv Turulung Vii. În ceea ce priveşte 
preferinţa la Izopode acvatice, ele apar numai la 
Gherţa Mică respectiv Gherţa, iar Dipterele 
Nematocere larve sunt consumate aproape 
exclusiv de către indivizii din Turulung Vii.  

 
 
Discutii 
 
Analizând probele stomacale ale hibrizilor de 

Bombina am observat că 1.05% dintre indivizi nu au 
prezentat conţinut stomacal. În majoritatea 
studiilor de spectru trofic la Amfibieni apariţia 
stomacurilor goale este corelată cu condiţiile de 
mediu în habitatul respectiv (Tobias et al 2001, Sas 
et al. 2003, e.g.). Astfel există cazuri când toţi 
indivizii au prezentat conţinut stomacal, la 
Bombina variegata (Sas et al., 2004a, 2006), sau când 
s-au găsit câteva exemplare fără conţinut stomacal, 
la Rana arvalis (Sas et al 2003a), Bombina bombina 
(Sas et al 2004b), sau hibrizi de Bombina (Sas et al 
2005). În cazul nostru prezenţa unui singur individ 
fără conţinut stomacal sugerează faptul că 
exemplarele au avut condiţii optime de hrănire. 

Apariţia vegetalelor în conţinutul stomacal a 
fost constatată în foarte multe studii de spectru 
trofic, fie la speciile parentale, Bombina bombina 
(Sas et al 2003b, 2004b, Széplaki et al 2006), 
respectiv Bombina variegata (Ghiurcă and Zaharia 
2005,  Peter et al 2006), fie la alte specii de 
Amfibieni, precum Salamandra salamandra 
(Covaciu-Marcov et al 2002a). Există mai multe 
teorii referitoare la consumul vegetalelor în 
literatura de specialitate. Unii autori consideră că 
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vegetalele sunt consumate pentru a ajuta la 
eliminarea unor paraziţi intestinali, sau la 
sfărâmarea exoscheletului insectelor (Evans and 
Lampo, 1996). Această teorie este argumentată şi 
de faptul că în ultimii ani s-a descoperit la mai 
multe specii de Amfibieni consumul exclusiv a 
vegetalelor în cazul adulţilor (Alexander 1964, Das 
1996, Ultsch 1973, e.g.). Alţi autori afirmă că 
ingerarea fragmentelor de vegetale la adulţii de 
Amfibieni este numai accidentală, acestea fiind 
înghiţite împreună cu prăzile mobile (Whitaker et 
al 1977).  

În cazul nostru se poate observa o relaţie 
directă între consumul prăzilor terestre şi a 
vegetalelor, ceea ce se poate explica numai prin 
faptul că prăzile terestre sunt accesibile pe plantele 
din jurul bălţii. Ţinând cont şi de numărul redus al 
stomacurilor numai cu vegetale, putem constata că 
ingerarea vegetalelor este una accidentală 
împreună cu prăzi mobile capturate de broaşte în 
mediul terestru învecinat bălţilor populate. 
Majoritatea habitatelor prezintă foarte puţină 
vegetaţie acvatică, sau aceasta lipseşte complet. În 
acelaşi timp aceste date demonstrează capacitatea 
hibrizilor de a vâna în vecinătatea bălţilor 
populate, apropiindu-se din acest punct de vedere 
de specia parentală, Bombina variegata care este mai 
terestră decât congenera sa. 

 

Exuviile constituie un element important din 
spectrul trofic al izvoraşilor. Consumul acestora 
este considerat de unii autori ca reprezentând o 
formă de reciclarea proteinelor epidermale 
(Weldon et al 1993), dar în majoritatea studiilor de 
spectru trofic, înghiţirea exuviei a altor indivizi din 
populaţie este considerată ca fiind accidentală (Sas 
et al 2005). În cazul nostru se poate observa o 
relaţie directă între mărimea populaţiei şi frecvenţa 
înghiţirii exuviei. Deci, cu cât o populaţie este mai 
numeroasă, cu atât posibilitatea înghiţirii exuviei 
creşte. Astfel, apariţia exuviilor  în spectrul trofic al 
izvoraşilor poate fi considerată ca fiind accidental. 
Cazuri de dermatofagie se întâlnesc şi în literatura 
de specialitate, de exemplu la Bombina variegata 
(Ghiurcă and Zaharia 2005) sau la Rana arvalis (Sas 
et al 2003). De asemenea mineralele, ţinând cont de 
frecvenţa redusă a acestora în conţinuturile 
stomacale, pot fi considerate ca fiind înghiţite 
accidental. 

Elementele cele mai importante în spectrul 
trofic al hibrizilor de Bombina sunt prăzile de 
natură animală, amfibienii fiind prădători 
(Cogălniceanu 2000). 

Pe parcursul analizei noastre am separat prăzile 
în funcţie de gradul lor de dezvoltare ontogenetică. 
Astfel am constatat prezenţa unor taxoni în formă 

larvară,  cum sunt Lepidopterele, Trihopterele sau 
Dipterele, reprezentate atât de Nematocere cât şi 
de Brahicere. După Redford şi Dorea (1984) 
insectele nu variază mult ca şi conţinut nutritiv, 
însă formele larvare sunt mai bogate în lipide fiind 
astfel mai nutritive (Brooks et al 1996). Din unii 
taxoni formele larvare sunt cele care apar majoritar 
(Lepidoptere, Diptere), care este datorat faptului că 
acestea constituie o sursă de energie mai uşor 
accesibilă, comparativ cu formele lor adulte. În 
general  preferinţa faţă de larve este observată la 
femele, acestea fiind nevoite să-şi economisească 
energia pentru reproducere (Peter et al 2006). 

 Coleopterele sunt cei mai importanţi taxoni din 
punct de vedere al ponderii. Această valoare poate 
fi explicată prin abundenţa acestora în lumea vie, 
Coleopterele fiind un ordin cu cele mai numeroase 
specii pe lume (Radu & Radu, 1967). La majoritatea 
studiilor de spectru trofic la amândouă specii 
parentale este semnalată prezenţa majoritară a 
acestui taxon, consumat în număr mare atât de 
Bombina variegata (Ghiurcă and Zaharia 2005, Sas et 
al 2004a, Peter et al 2006, etc) cât şi de Bombina 
bombina (Sas et al 2003b, 2004b, e.g.). 

Prezenţa exclusivă a unor taxoni (Diptere-
Nematocere-larve, Izopode, Oligochete-
Lumbricide) în anumite habitate este datorată 
faptului că aceştea au pretenţii mari pentru un 
anumit mediu, fiind accesibili broaştelor numai în 
habitatele respective. Astfel la Gherţa apar 
Oligochetele-Lumbricide şi Izopodele terestre. 
Acest fapt se datorează vecinătăţii unei păduri 
umede, habitat favorabil ambelor grupe. 
Consumul acestora demonstrează din nou 
capacitatea broaştelor de a vâna în afara 
habitatului acvatic populat. Habitatele de la Gherţa 
Mică respectiv Turulung Vii fiind canale, care nu 
seacă nici în timpul perioadei mai calde a anului 
oferă prăzilor acvatice mai multe şanse de 
supravieţuire. Acesta este cauza ponderii şi 
fecvenţei mari a Dipterelor-Nematocere-larve şi a 
Izopodelor acvatice în aceste habitate. 

Prezenţa taxonilor pradă de talie şi mobilitate 
mare (Coleoptere, Araneide) mai ales în cazul 
femelelor sugerează ideea, că acestea folosesc 
metoda de vânare „sit-and-wait”, prăzile fiind 
capturate în momentul în care acesta intră în 
câmpul lor vizual (Perry & Pianka 1997). Pe lângă 
acestea se poate observa prezenţa prăzilor de talie 
mică şi viaţă gregară, fapt ce sugerează că acestea 
pe lângă metoda semnalată mai înainte folosesc 
încă o metodă de vânare, „active-foraging”. În 
literatura de specialitate această metodă de vânare 
a buhailor de baltă este caracteristic masculilor 
(Perry and Pianka 1997). La o populaţie de Bombina 
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Concluzii variegata din Şuştiu (Judeţul Bihor) au fost 
semnalate aceste două metode de vânare (Sas et al 
2005). 

 
Hibrizii dintre Bombina bombina şi Bombina 

variegata au un spectru trofic asemănător cu cel al 
speciilor parentale, acesta fiind influenţat de 
abundenţa taxonilor pradă, respectiv de factori de 
mediu. Se poate observa o legătură între frecvenţa 
consumului vegetalelor şi a prăzilor de natură 
animală, vegetalele fiind mai frecvente în cazul 
consumării prăzilor de provenienţă terestră.  

În unele cazuri ponderea unui anumit taxon nu 
trebuie obligatoriu să corespundă cu frecvenţa lui 
(Covaciu-Marcov et al 2002b). În cazul nostru acest 
fapt poate fi observat la mai mulţi taxoni pradă, 
astfel Coleoptere, Arahnide, Izopode acvatice, 
unde valoarea frecvenţei este mai ridicată decât 
cea a ponderii. Acest fapt este datorit taliei mari al 
acestora (Radu & Radu 1967) broaştele nefiind 
nevoite să le consume în număr foarte ridicat 
pentru a-şi acopere nevoile energetice. În acelaşi 
timp, din taxoni pradă de talie mică au fost 
consumate foarte multe exemplare, fapt care a 
influenţat ponderea lor. Acest aspect al spectrului 
trofic mai poate fi întâlnit şi la speciile parentale 
Bombina variegata (Sas et al 2006) şi Bombina 
bombina (Sas et al 2004 b). 

Populaţiile studiate consumă în număr mare 
prăzi aparţinând unor anumiţi taxoni pradă, 
precum Coleoptere, Arahnide, respectiv larvele 
unor taxoni ca Diptere-Nematocere, Lepidoptere. 
Apar şi aici diferite strategii de vânare, „sit-and-
wait” în cazul femelelor şi „active-foraging” care 
este caracteristic masculilor. Apariţia prăzilor de 
diferite mărimi duce la concluzia că  la aceste 
broaşte hrănirea nu se face selectiv. 

Numărul taxonilor pradă este în strânsă 
legătură cu condiţiile factorilor de mediu, variaţia 
temperaturii având efecte negative atât asupra 
prăzilor, cât şi asupra prădătorilor, influenţând 
oferta trofică, respectiv spectrul trofic al broaştelor 
(Sas et al 2003b). Deci ponderea unui taxon în 
spectrul trofic al buhailor de baltă este influenţat 
de abundenţa acestora în habitatul respectiv, 
acestea fiind animale oportuniste, capturând orice 
pradă mobilă din jurul lor care are mărimea 
potrivită pentru înghiţire (Török & Csörgő 1992). 
Astfel, există deosebiri importante în hrana 
hibrizilor în funcţie de habitatul populat.  

Se poate observa şi în cazul nostru prezenţa 
taxonilor pradă de diferite mărimi, fiind prezenţi şi 
cei de talie mai mare (Coleoptere, Arahnide, 
Oligochete), cât şi cei de talie mai mică şi cu viaţă 
gregară (Nematocere larve, Formicide).  Acest fapt 
sugerează că hrănirea la buhaii de baltă nu se face 
selectiv, necesităţile energetice fiind cele care 
dictează cantitatea de hrană ce trebuie ingerată 
(Peter et al 2006). 

 Izvoraşii de baltă se hrănesc atât terestru cât şi 
acvatic. Despre specia parentală Bombina bombina e 
cunoscut faptul că este mai strâns legat de mediile 
acvatice (Kovács and Török 1997) decât Bombina 
variegata care vânează adesea în mediu terestru 
(Peter et al 2005, Sas et al 2006). În cazul nostru se 
observă o pondere mai ridicată a prăzilor terestre 
pe tot parcursul studiului. Faptul nu este neapărat 
surprinzător, anterior la o populaţie aspeciei 
parentale, Bombina bombina  din judeţul Satu-Mare 
a fost constatat tot consumul majoritar al prăzilor 
de provenienţă terestră (Szeplaki et al 2006). 

 
 
 
Mulţumiri  
 Această lucrare a fost realizată în cadrul programului 

dedicat studiului herpetofaunei Rezervaţiei Naturale a cursului 
inferior al râului Tur, cu sprijinul Societăţii Carpatine Ardelene.  

 
 

Se poate constata o corelaţie pozitivă între 
variaţia consumului vegetalelor pe perioade 
respectiv habitate, şi apariţia majoritară a taxonilor 
pradă tereştri. La habitatul de la Gherţa prăzile 
terestre fiind accesibile numai de pe plante, şi 
posibilitatea înghiţirii vegetalelor împreună cu 
prăzi mobile creşte. Habitatele de la Gherţa Mică şi 
Turulung Vii fiind canale care nu seacă nici în 
perioada mai caldă a anului, asigură taxonilor 
acvatici condiţii optime pentru supravieţuire, 
aceştia fiind accesibili pentru broaşte. La Turulung 
1, unde studiul a fost efectuat în iunie, când bălţile 
seacă parţial, broaştele au fost silite să vâneze în 
mediul terestru.   
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