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Abstract. This study’s goal is the bringing of new data regarding the feeding of Bombina variegata. For this porpose we have 
captured 123 individuals from a stream in Arad county. Prey taxa, from the the stomachal contents (we did’n find any empty 
stomach), belonging to the Invertebrates (preponderantly insects) were divided in 45 separate groups. Formicida Order has 
the biggest weight in the stomachal content of the studied individuals, folowed by Coleoptera, Gasteropoda and Araneida 
Orders. At the same time Formicida is the most frequently  prey for the studied toads, folowed by Coleoptera, Gasteropoda, 
Lepidoptera larvae, Homoptera, Heteroptera.  

 
 
 

Introducere 
 
În România specia este o prezenţă comună în 

regiunile de deal şi munte, la altitudini mai mari de 
200 m. A fost semnalată în toate grupele Munţilor 
Carpaţi, populând de asemenea zonele înalte din 
Podişul Moldovei şi al Transilvaniei (Fuhn 1960). 
Lipseşte din zonele înalte din Dobrogea. În vestul 
ţării noastre izvoraşul cu burta galbenă este 
cunoscut ca fiind răspândit în toate zonele înalte: în 
Munţii Gutâi, Apuseni şi Munţii Banatului. Specia 
este prezentă şi în zonele depresionare înconjurate 
de sectoare deluroase sau montane, chiar dacă 
altitudinea acestora este mai mică de 200 de m 
(Covaciu – Marcov et al 2003a). În Dealurile de Vest 
coboară la altitudini reduse, fiind semnalată şi între 
140 şi 150 de m (Covaciu – Marcov et al 2000b, 
2003a). 

Studiile de spectru trofic al acestei specii din 
România sunt puţine (Sârbu 1976, Sas et al 2004a, 
Sas et al 2005, Nemes & Petráss 2003, Peter et al 
2005). De asemenea, şi pe plan mondial se cunosc 
puţine date despre hrana speciei Bombina 
variegata (Taraščuk 1959, Kminiak 1978, Ščerbak & 
Ščerban 1980, Kuzmin 1990). 

Lucrarea de faţă a urmărit aducerea de noi date 
despre spectrul trofic a speciei Bombina variegata, 
având în vedere faptul că, dintre Vertebrate, 
Amfibienii au acces atât la mediul acvatic cât ţi la 
cel terestru, acţionând la limita dintre cele două 
tipuri de ecosisteme (Burton & Likens 1975)în ceea 

ce priveşte intensitatea hrănirii, ponderea şi 
frecvenţa prăzilor consumate, mediul de 
provenienţă al acestora, toate acestea ţinând cont 
de sexul şi vârsta indivizilor. 

 
 
Materiale şi metode 
 
Populaţia de izvoraşi cu burtă galbenă luată în studiu îşi 

are habitatul la nivelul unui pârâu din perimetrul localităţii 
Mădrigeşti, judeţul Arad, zonă care se caracterizează ca şi 
relief prin dealuri joase. 

Zona prezintă un microclimat caracteristic care se 
reliefează prin temperaturi mai ridicate iarna, rezultând 
apariţia vegetaţiei termofile (pădurile de foioase formate 
din fag şi gorun). Topirea zăpezilor determină apariţia 
perioadelor apelor mari de primăvară, iar alimentarea 
pluvială este caracteristică în lunile mai-iulie.  

Colectarea probelor a fost făcută în lunile iunie, iulie, 
august şi septembrie a anului 2006, indivizii capturaţi fiind în 
număr de 123. Animalele studiate au fost capturate cu 
ajutorul unei plase cu mâner metalic. Exemplarele aflate spre 
malul apei au fost capturate direct cu mâna. 

Prelevarea conţinuturilor stomacale am făcut cu ajutorul 
metodei spălăturilor stomacale (Legler & Sullivan 1979, 
Opatriny 1980). Avantajul acestei metode este faptul că pot 
fi făcute studii de hrănire la Amfibieni fără uciderea 
animalelor cercetate (Cogălniceanu et al 2000b). Indivizii 
analizaţi au fost eliberaţi în habitatul lor de provenienţă, 
astfel că studiul nu a avut nici un impact asupra efectivului 
populaţiei. 

Pentru refularea conţinutului stomacal am utilizat 
siringi de 20-50 cm3, la capătul cărora am montat câte un 
tub de perfuzie de lungimi şi diametre exterioare diferite 
(40-60 mm X 1.5-2.5 mm), în funcţie de mărimea broaştelor 
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analizate. Ţinând cont că broaştele pot digera hrana într-o 
perioadă destul de scurtă, fapt care poate interfera cu 
rezultatele obţinute (Caldwell 1996), am încercat să 
reducem cât de mult s-a putut timpul între capturarea 
animalelor şi efectuarea spălăturilor stomacale. 

Conţinuturile stomacale, odată prelevate, au fost 
stocate în eprubete închise etanş, etichetate cu locul, data 
prelevării,mărimea şi sexul fiecărui individ (masculul 
posedă calozităţi nupţiale negre la nivelul degetelor şi a 
antebraţului, acestea fiind prezente pe întreaga durată a 
verii, iar excrescenţele cornoase ale verucozităţilor 
dorsale sunt mai pronunţate la mascul decât la femelă), 
iar apoi conservate cu ajutorul unei soluţii de formol 4 %.  

Materialul prelevat din stomacuri a fost examinat în 
laborator la lupa binoculară.  

Determinarea taxonilor prăzilor s-a realizat folosind 
literatura de specialitate din domeniu (Radu & Radu 1967, 
Crişan & Mureşan 1999, Crişan & Cupşa 1999, Ionescu et al 
1971, Moczar 1990, Dierl 1978). Determinarea prăzilor a fost 
realizată, în general, la rang de clasă, ordin şi, unde a fost 
posibil, la rang de familie. Nu am pus accentul pe 
întocmirea unei liste detaliate cu apartenenţa taxonomică a 
prăzilor, ci pe importanţa pe care acestea o deţin, mediul de 
provenienţă, aceste date fiind importante pentru 
înţelegerea hrănirii Amfibienilor (Meschersky 1997). 

 
Parametrii studiaţi: 
Am analizat mai mulţi parametri ai spectrului trofic, 

subliniind diferenţele dintre sexe şi vârste: 
1. Apartenenţa taxonomică a prăzilor identificate în 

conţinuturile stomacale. 
2. Numărul maxim şi mediu de prăzi / individ 

(intensitatea de hrănire). 
3. Ponderea unui anumit taxon pradă din totalul 

prăzilor identificate. 
4. Frecvenţa cu care Amfibienii au consumat un 

anumit taxon pradă. 
5. Apartenenţa taxonilor pradă la mediul acvatic 

sau terestru şi ponderea prăzilor din cele două 
medii. 

 
 
 
Rezultatele studiului 
 
Majoritatea Amfibienilor sunt consumatori 

secundari, adică prădători, acţionând ca o forţă de 
presiune puternică asupra numeroaselor fitofage. 

Animalele pradă identificate în stomacurile 
studiate (nu am găsit nici un stomac gol) sunt 
cuprinse în totalitate în grupul Nevertebratelor 
(preponderent Insecte). În urma analizei la lupa 
binoculară am împărţit animalele pradă 
identificate în 45 de grupe, fiecare dintre acestea 
dând informaţii importante despre 
comportamentul nutritiv al speciei Bombina 
variegata. 

Alături de animalele pradă, în stomacuri au 
mai fost identificate cu frecvenţă mare resturi de 
vegetale, de exuvii şi, mult mai rar, de minerale . 
Cei mai mulţi autori prezenţa fragmentele 

vegetale sau minerale în conţinuturile stomacale 
ale broaştelor ca fiind accidentală, acestea fiind 
înghiţite odată cu prăzile mobile vânate de 
indivizi (Whitaker et al 1977, Sas et al 2004a, Sas et 
al 2005, Peter et al 2005). Consumul de exuvii este 
considerat ca fiind un mecanism ce permite 
reciclarea proteinelor epidermale (Weldon et al 
1993), dar la această specie acest tip de hrană 
ajunge în stomacuri tot accidental (Sas et al 2004b, 
Peter et al 2005). 
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Figura nr. 1  Variaţia sezonieră a ponderii prăzilor 

 acvatice şi terestre 
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Figura nr. 2  Ponderea prăzilor acvatice şi terestre 

 în funcţie de sex şi mărime. 
 
 
 
În ceea ce priveşte mediul de provenienţă al 

prăzilor, acestea sunt în cea mai mare parte 
terestre, cele acvatice având o valoare ponderală 
puţin mai mare la masculi şi acesta deoarece 
femelele sunt mai terestre decât masculii, trăind 
în afara perioadei de reproducere mai ales sub 
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buşteni sau sub pietre. Raportul între sexe, în 
habitatele acvatice este de 3 la 1 în favoare 
masculilor (Fuhn 1970). În luna iulie ponderea 
prăzilor creşte puţin ca urmare a faptului că, 
datorită temperaturilor ridicate din atmosferă, 
Amfibienii petrec mai mult timp în apa pârâului. 

Prin diferenţa foarte mare între ponderea 
prăzilor terestre şi cele acvatice nu trebuie să se 
înţeleagă că izvoraşii cu burtă galbenă au o 
preferinţă pentru animalele pradă terestre cât mai 
ales pentru animalele pradă cu mobilitate mare pe 
care la pot sesiza vizual foarte uşor. 

Intensitatea de hrănire, cuantificată prin 
numărul mediu de prăzi identificate în conţinutul 

stomacal al unui individ, indică faptul că nu există 
diferenţă mare între intensitatea de hrănire a 
masculilor şi femelelor, diferenţa constând doar în 
aproximativ un animal pradă faţă de juvenili. 

Observând variaţia sezonieră a numărului 
mediu de prăzi / individ, în luna august acesta 
este mai mic datorită consumului unor prăzi cu 
conţinut energetic mai ridicat, care şi în număr 
redus acoperă necesarul animalelor. 

Acest parametru este cel care arată “preferinţa” 
buhailor pentru anumiţi taxoni pradă, respectiv 
care sunt animalele cu care ei se hrănesc cel mai 
des, chiar dacă nu în cantităţi mari.  
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Figurile nr. 3, 4   Variaţia pe sexe, mărime şi, respectiv, sezonieră a intensităţii de hrănire 

 
 
 

Dacă trecem să comparăm frecvenţa diferiţilor 
taxoni la cele două sexe, observăm (din fig.4) că în 
luna iunie Formicidele sunt consumate de masculi 
şi femele cu valori aproximativ egale, urmate fiind 

de Coleoptere şi Araneide. În iulie chiar dacă 
adulţii consumă mai frecvent Formicide, juvenilii 
Coleopterele care au valoare nutritivă mai mare. În 
luna august, dacă masculii consumă cel mai 



Spectrul trofic a unei populaţii de Bombina variegata din regiuena Mădrigeşti, judeţul Arad, România 

 
Biharean Biol. 1, 2007 

47

frevent tot Formicide, femelele preferă melcii, iar 
juvenilii Heteropterele. În luna septembrie 
femelele prezintă valori mari ale frecvenţei în cazul 
Homopterelor şi larvelor de Lepidoptere, masculii 
rămân la Formicide, dar consumă şi Homoptere, 

iar juvenilii consumă cu aceeaşi frecvenţă 
Formicide, Coleoptere, larve de Lepidoptere şi 
Araneide. Deci de-a lungul celor patru luni de 
studiu Formicidele reprezintă taxonul cel mai 
frecvent consumat. 
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Figura nr. 5   Variaţia sezonieră a ponderii principalilor taxoni 
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Figurile nr. 6, 7, 8, 9.   Variaţia pe sexe şi mărimi a ponderii taxonilor 
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Figurile nr. 10, 11, 12, 13   Variaţia frecvenţei taxonilor în funcţie de sex,  
mărime şi perioada colectării 

 
 
 
 

Concluzii 
 
Animalele pradă identificate în cele 123 de 

stomacuri studiate sunt cuprinse în totalitate în 
grupul Nevertebratelor alături de care, au mai fost 
identificate şi resturi de vegetale, de minerale şi de 
exuvii. 

În ceea ce priveşte mediul de provenienţă al 
prăzilor, acestea sunt în cea mai mare parte 
terestre, cele acvatice având o valoare ponderală 
puţin mai mare la masculi, iar în ceea ce priveşte 
intensitatea de hrănire, nu există diferenţă mare 
între a masculilor şi femelelor, dar juvenilii 

prezintă un număr mediu de prăzi / individ puţin 
mai mic decât al adulţilor. 

Taxonul consumat în cantităţile cele mai mari 
este cel al Formicidelor (care sunt uşor de 
capturat), urmat de cel al Coleopterelor, al 
Gasteropodelor şi Araneidelor. 

Dacă se face o comparaţie între cele două sexe, 
se observă că masculii şi femelele au un consum de 
prăzi asemănător, diferenţă înregistrându-se în 
regimul de hrană al juvenililor care se hrănesc mai 
ales cu animale ce au conţinut energetic ridicat. 

Taxonii cel mai frecvent consumaţi sunt 
reprezentaţi de Formicide, Coleoptere, Gastero-
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pode, larvele de Lepidoptere şi chiar Homopterele 
şi Heteropterele.  
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