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Rezumat. Studiul nostru s-a efectuat în două localităţi din judeţul Arad. Am analizat în total 110 de exemplare de
Bombina, preluate din trei habitate diferite. Determinarea apartenenţei populaţiilor s-a făcut după criterii morfologice
şi cromatice. Am constatat prezenţa unor populaţii hibride la Prunişor la o altitudine de 136 m, şi prezenţa unei
populaţii Bombina variegata – like la habitatul de la Igneşti (170 m). S-a observat o creştere a ponderii caracterelor de
Bombina variegata pe măsura creşterii altitudinii.
Cuvinte cheie: B. bombina, B. variegata, judetul Arad, hibrizi
Abstract. This study it was realised near of two localities from Arad county. In total we had examined a number of
110 individuals of Bombina sp. from three different habitats. The determination of the toads were made based on
morphological and cromatical analysis. We had found a hybrid population (near Prunisor locality - 136 m asl) and a
Bombina variegata-like population (near Ignesti locality – 170 m asl). The B. variegata characters increase proportionaly
with the habitats altitude.
Key words: B. bombina, B. variegata, Arad county, hibrids

Introducere
Bombina bombina şi Bombina variegata sunt două
specii care nu sunt izolate reproductiv,
reproducându-se în zonele unde arealele lor vin în
contact (Szymura 1993). Bombina bombina ocupă în
general habitatele de câmpie de dimensiuni mari
(Madej 1973), până la 150 m altitudine, în timp ce
Bombina variegata se regăseşte de la 200 de m
altitudine în sus, în zonele de deal (Cogălniceanu
et al 2000). Aceste specii reproducându-se la limita
acestor două areale, se formează o zonă de
hibridare, cu o lăţime de câţiva km, situaţie
generală în cazul zonelor de hibridare (Barton &
Hewitt 1985).
După Gollmann et al (1988) unii consideră ca
hibridizarea zonală este un fenomen de scurtă
durată (Wilson 1965, Remington 1968), iar după
cercetările ulterioare s-a dovedit că multe zone de
hibridare prezintă o stabilitate de mult timp
(Moore 1977). Mulţi cercetători s-au ocupat de
problema hibridizării acestor două specii în
străinătate (Vines 2002, Gollmann et al 1988,
Gollman et al 1993, Michalowski 1958, Szymura

1976, Khalturin et al 1996 etc.) În ţara noastră
hibrizii de Bombina au fost semnalate încă în anul
1905 de către Mehely. În judeţul Arad nu au mai
fost realizate studii despre hibrizii dintre speciile
genului Bombina, anterior fiind doar semnalată
prezenţa unor populaţii intermediare între cele
două specii (Cogălniceanu et al 2000). Studii
asupra hibrizilor de Bombina în ţara noastră au fost
efectuate mai ales în ultimii ani (Covaciu Marcov
et al 2000, 2001, 2002a, b, 2003, 2004, 2005, Ghira et
al 2003, Groza et al 2007, Vesea et al 2004, Sas et al
2005) dar şi în deceniile trecute (Stugren 1980,
Stugren & Vancea 1968).
Obiectivul studiului nostru este de a preciza
apartenenţa a trei populaţii ale genului Bombina
din judeţul Arad, studiile asupra hibridării fiind
foarte importante, zonel de hibridare fiind
considerate ca adevărate laboratoare de evoluţie
(Harrison 1990).

Materiale şi metode
Studiul nostru s-a efectuat în Judeţul Arad în luna mai
2007. Exemplarele studiate au fost capturate din trei
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acestor pete de culoare deshisă se punctează fiecare individ,
astfel dacă petele sunt unite caracterul se notează cu 1, iar
dacă sunt separate caracterul se noatează cu 0. Acest tip de
grilă s-a mai folosit de mulţi alţi autori din străinătate
(Szymura & Barton 1991, Gollmann et al 1993).
Cea de a doua grilă analizează 10 caractere morfologice
şi a fost elaborată de către Stugren (1980) şi modificată
ulterior de Ghira & Mara (2000). Şi în cazul acestei grile
caracterele se notează cu 0 sau 1.
Caracterele notate cu 1 sunt trăsături al speciei Bombina
variegata, în timp ce caracterele notate cu 0 denotă trăsături
al speciei Bombina bombina. Adunând aceste note în cazul
fiecărei grile la fiecare individ se observă cât la sută
reprezintă caracterele de Bombina bombina respectiv de
Bombina variegata. Nota 0 desemnează un individ pur
Bombina bombina, iar nota 10 înseamnă individ pur Bombina
variegata. Valorile de mijloc, adică 4, 5 şi 6 semnalaează
indivizi hibrizi, iar valorile care se apropie de 0 sau 10,
desemnează indivizi Bombina bombina – like respectiv
Bombina variegata – like.

habitate diferite, două localizate în vecinătatea localităţii
Prunişor (46˚25΄01.19˝N, 22˚06΄58.34˝E), iar al treilea la
Igneşti (46˚24΄01.05˝N, 22˚10΄00.08˝E). Aceste două localităţi
se află pe partea nord estică a judeţului Arad, la poalele
munţilor Codru Moma la câţiva kilometri de valea
Teuzului. Am analizat în total 110 indivizi aparţinând
genului Bombina. Caputurarea exemplarelor studiate s-a
făcut fie direct cu mâna, fie cu ajutorul unei plase cu mâner
lung de metal. Exemplarele au fost eliberate ulterior.
Analiza apartenenţei acestor populaţii se realizează
după criterii cromatice şi morfologice, acestea permiţănd o
diagnisticare corectă a celor două specii (Szymura 1993).
Astfel se analizează 20 de caractere folosind două grile.
Prima grilă, elaborată de Szymura & Gollmann, analizează
caracterele cromatice de pe partea ventrală a indivizilor.
Caracteristic speciei Bombina bombina este prezenta unor
pete de culoare roşiatică portocalie, separate între ele, pe
parte ventrală predominând astfel culoarea neagră. La
specia Bombina variegata aceste pete de culoare mai deschisă,
galbenă, sunt unite între ele, astfel acesta prezintă pete
negre izolate (Fuhn 1960). Pe baza confluenţei sau separării

Tabelul nr.1 Grila 1 de diferenţiere a speciilor europene ale genului Bombina
Nr.
crt.

Caracterul

Bombina bombina

Bombina variegata

1

Bărbie – bărbie

Separate

Unite

2

Bărbie – piept

Separate

Unite

3

Piept – piept

Separate

Unite

4

Piept – umăr

Separate

Unite

5

Umăr – braţ

Separate

Unite

6

Piept – abdomen

Separate

Unite

7

Abdomen – abdomen

Separate

Unite

8

Abdomen – bazin

Separate

Unite

9

Bazin – bazin

Separate

Unite

10

Bazin – coapsă

Separate

Unite

Tabel nr.2. Grila 2 de diferenţiere ale speciilor europene ale genului Bombina (Stugren 1980, Ghira & Mara 2000)
Nr.cr
t.

Caracterul

Bombina bombina

Bombina variegata

1

Culoarea petelor ventrale deschise

Roşu, portocaliu, gălbui

Galben

2

Culoare părţii superioare a primului
deget şi a vârfului degetelor

Negru

Galben

3

Coloritul dorsal

Negru

Cenuşiu, palid

4

Relaţia petelor deschise tarsale şi palmare

Separate

Unite

5

Coloritul ventral

Pete portocalii pe fond negru

Pete negre pe fond galben

6

Relaţia lungimii şi lăţimii capului

Lungimea > lăţimea

Lăţimea > lungimea

7

Desenul părţii ventrale şi laterale

Pete albe în jurul negilor

Fără pete albe în jurul negilor

8

Desenul părţii dorsale

Tuberculi negri dispuşi regulat

Tuberculi
negri
împrăştiaţi,
neregulaţi sau uniform

9

Negii dorsali

Turtiţi, lenticulari

Ascuţiţi, rugoşi

Raportul articulaţiilor tibiotarsale când
stilopodul şi zeugopodul sunt paralele

Nu se ating

Se ating

10
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Aceste valori sunt adunate şi se calculează o medie al
acestora, pentru fiecare grilă separat prima dată, iar apoi se
calculează o medie şi pentru cele două grile împreună.
Astfel se obţine o valoare care arată ponderea caracterelor
de Bombina variegata a populaţiei respective. Populaţiile care
prezintă valori mai apropiate de 0, tind spre Bombina
bombina, iar populaţiile care prezintă caractere mai
apropiate de 100 tind spre Bombina variegata. Despre
populaţiile care prezintă valori apropiate de 50 % se
consideră ca fiind populaţii hibride. Stabilirea apartenenţei
unei anumite populaţii la una dintre specii se realizează pe
baza analizării ponderii în care sunt exprimate caracterele
celor două specii la respectiva populaţie.
Descrierea habitatelor:
Habitatele de la Prunişor se află al o altitudine de 136 m.
Aspectul celor două habitate diferă. Primul habitat, bălţile
de pe câmp (notat BC), este reprezentat de mai multe zone
de băltire formate la nivelul unui canal lung de mai multe
sute de metri, situat pe o păşune. În perioadele ploioase
canalul este plin, bălţile unindu-se. Vegetaţia este alcătuită
mai ales din plante ierboase (Juncus sp.) dar uneori pe mal
apar şi arbuşti. Substratul este acoperit un star gros de mâl,
nivelul de turbiditate al apei fiind ridicat. Din acest habitat
am prelevat 30 de Bombine.
Al doielea habitat de la Prunişor este format din 2 bălţi
de adâncime mai mare de cca. 1 m, şi de suprafaţă mai
întinsă (cca. 10 m2 fiecare). Aceste bălţi prezintă o bogată
faună fie de nevertebrate (Dytiscus sp., Gammarus sp., larve
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de Odonate), fie de Amfibieni, aici fiind prezente mari
populaţii de tritoni, astfel, habitatul fiind numit balta cu
tritoni (notat BT). Prezintă o vegetaţie acvatică bogată, dar şi
în jurul bălţii vegetaţia este densă, alcătuit din plante
ierboase si pipirig, în imediata vecinătate a habitatului
aflându-se o întinsă pădure de stejar. Gradul de turbiditate
al apei este foarte redus. Din acest habitat am prelevat tot 30
de exemplare.
Ce al treilea habitat se află pe lângă localitatea Igneşti, la
o altitudine mai mare decât precedentele, la 170 m.
Habitatul este format dintr-un sistem de trei băltoace
localizate între o şosea şi pădure, şi reprezintă un loc de
adăpat pentru vaci. Fiecare baltă are o suprafaţă de cca. 4 m2
, şi o adâncime maximă de 0,5 m. Substratul bălţilor este
acoperit de un strat gros de mâl, în jurul bălţilor fiind
prezent aproape exclusiv pipirig. De la Igneşti am studiat 50
de indivizi.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele noastre arată că toate populaţiile
cercetate prezintă atât caractere de Bombina
bombina, cât şi de Bombina variegata. Nu există
diferenţe mari între valorile obţinute după grila 1
şi 2 în cadrul aceluiaşi populaţii.

100%
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80%
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43,67

38,84

70%
60%
50%
40%
30%

75,9
56,33

65,16

20%
10%
0%
Prunişor BC
Caractere de B. variegata

Prunişor BT

Igneşti
Caractere de B. bombina

Figura nr.1 Ponderea caracterelor la cele trei populaţii de Bombina

Indivizii din Prunişor din habitatul de pe câmp
au o pondere a caracterelor de Bombina variegata de
56,33 %. După această valoare putem considera că
această este o populaţie tipic hibridă de Bombina. În
ceea ce priveşte ponderea caracterelor de Bombina
Biharean Biol. 2, 2008

variegata la indivizii din această (fig 1) populaţie,
putem observa prezenţa indivizilor foarte
apropiaţi de Bombina bombina cât şi a altora
apropiate de Bombina variegata. Faptul că anumite
caractere ale unei specii sunt semnalate în regiuni
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hibridă, care tinde spre Bombina variegata – like,
valoarea fiind de 65,16 %.. În ceea ce priveşte
apartenenţa indivizilor, majoritatea au ponderea
caracterelor de B. variegata între 50 şi 70, dar există
câţiva indivizi aproape puri de B. variegata şi
indivizi aproape puri de B. bombina. Diferenţa între
valorile indivizilor cei mai îndepărtaţi este de 80
%.

diferite şi izolate de arealul ei de formare, este
caracteristic pentru aceste două specii (Stugren
1980). Diferenţa dintre indivizii cei mai îndepărtaţi
din punct de vedere al caracterelor este extrem de
mare, 78 %.
În habitatul cu tritoni de la Prunişor, ponderea
caracterelor de Bombina variegata este mai ridicată
cu 8,83 %. Şi această populaţie este încă o populaţie
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Figura nr.2 Ponderea caracterelor la Balta de pe câmp la Prunişor
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Figura nr.3 Ponderea caracterelor la Balta cu tritoni la Prunişor
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Figura nr.4 Ponderea caracterelor la Igneşti

Diferenţa dintre cele două populaţii de la
Prunişor nu pare foarte mare, dar totuşi este
importantă, ţinând cont că cele două habitate sunt
situate la aceiaşi altitudine şi separate doar de
câţiva zeci de metri. Diferenţele dintre cele două
populaţii pot fi determinate de morfologia
habitatelor, dar în cazul de faţă acestea nu sunt net
favorabile uneia sau alteia dintre specii. Mai
degrabă populaţia din bălţile de pe câmp este mai
apropiată de Bombina bombina fiindcă habitatul e
situat mai aproape de lunca râului Teuz, care este
un culoar spre zonele de câmpie, deci spre Bombina
bombina. Populaţia din habitatul al doielea este mai
apropiată de Bombina variegata datorită influenţei
pădurii, unde este prezentă Bombina variegata,
Bombina bombina evitând habitatele împădurite
(Yanchukov et al 2006).
În habitatul de la Igneşti ponderea caracterelor
de B. variegata este de 75,9 %. Putem considera ca
această populţie este Bombina variegata – like, în
ciuda altitudinii reduse la care se află. Spre
deosebire de habitatele anterioare, se observă o
stabilitate mai mare a caracterelor indivizilor în
cadrul populaţiei, adică la majoritatea ponderea
caracterelor este între 70 şi 85 %. Şi deosebirea
dintre cei mai îndepărtaţi indivizi este mult mai
mică, de 32 %.
Se observă o relativă stabilitate a caracterelor
Grilei 1 la toate habitatele şi a Grilei 2 în cazul
habitatului cu tritoni de la Prunişor şi la balta de la
Igneşti. Este interesant oscilaţia valorilor Grilei 1 la
balta de pe câmp de la Prunişor. Se pare că în cazul
Biharean Biol. 2, 2008

nostru tranziţia caracterelor morfologice este mai
rapidă. La o altă populaţie hibridă s-a observat în
schimb o tranziţie mai rapidă a caracterelor
cromatice (Vesea et al 2004).
După MacCallum et al (1998) morfologia
habitatului influenţează foarte mult apartenenţa
populaţiilor hibride. În cazul populaţiilor hibride
de la Prunişor putem constata prezenţa indivizilor
foarte apropiaţi de fiecare specie parentală. În
cazul habitatelor anterioare probabil condiţiile
fiind mai stabile, s-au putut selecta caracterele cele
mai favorabile condiţiilor bălţii, în timp ce în cazul
bălţii de pe câmp, condiţiile fiind mai instabile, nu
se realizează această selecţie. Cercetările genetice
asupra hibrizilor de Bombina au arătat că anumite
populaţii hibride prezintă o omogenitate foarte
accentuată, în timp ce altele sunt foarte heterogene,
astfel apar reprezentanţi dintre amândouă specii
parentale la un loc cu hibrizii.
Zona studiată este situată între arealele celor
două specii, Bombina bombina fiind prezentă spre
vest iar, Bombina variegata spre est (CovaciuMarcov et al 2006 a). Astfel, zona studiată este una
de tranziţie, tipul zonei de hibridare fiind în acest
caz de tip clină. Stabilitatea zonelor de hibridare se
bazează parţial şi pe adaptarea celor două specii la
habitate diferite (Vorndran et al 2002). Tot acest tip
de zonă de hibridare se află şi în partea nordică a
ţării, în bazinul râului Tur (Covaciu Marcov et al
2006 b), altitudinea la care sunt situate cele două
zone de hibridare fiiind asemănătoare.

S. Ferenţi et al

48
Se observă o creştere a ponderii caracterelor de
Bombina variegata odată cu creşterea altitudinii.
Astfel în cazul populaţiilor de la Prunişor se
observă o pondere mai ridicată a caracterelor de
Bombina bombina decât în cazul populaţiei de la
Igneşti, unde avem o populaţie Bombina variegata –
like. Astfel de trecere lentă, clinală a caracterelor sa înregistrat şi la populaţiile din Nord – Vestul
Dealurilor Tăşadului (Covaciu Marcov et al 2005),
sau în cazul populaţiilor din Bazinul hidrografic al
Crişului Repede (Covaciu Marcov et al 2002)
Diferenţele între valorile celor două grile sunt
foarte apropiate, în ciuda faptului că despre
populaţiile hibride se consideră ca nefiind stabile.
Totuşi, la o populaţie tipic hibridă, izolată, valorile
celor două grile sunt foarte apropiate (Sas et al
2005). Pe de altă parte indivizii migrând între
habitate, modifică echilibrul populaţiilor din
habitatul respectiv, astfel în timp se stabileşte un
echilibru în cadrul populaţiilor hibride.
Este important prezenţa unei populaţii atât de
apropiate de Bombina variegata la o altitudine
relativ mică, cum este la Igneşti. Acest fapt se
datorează morfologiei habitatelor, acestea fiind
favorabile pentru izvoraşii de baltă cu burtă
galbenă. Se observă o tindere a acestor populaţii
spre altitudini mai mici. Bombina variegata sau
Bombina variegata - like coboară foarte jos, la 150 –
160 m altitudine, datorită aspectului habitatelor de
la această altitudine, care corespund necesităţilor
speciei(Covaciu Marcov 2004 a). Populaţii de
Bombina variegata la altitudini de sub 200 m s-au
mai observat şi în alte zone situate la limita dintre
Câmpia de Vest şi cele mai joase dealuri (Covaciu
Marcov et al 2000, 2001, 2002 a, b, 2003, 2004 a,
2005).
Concluzii
Populaţiile hibride de la Prunişor sunt prezente
la altitudini similare celor la care zona de hibridare
dintre cele două specii este situată în vestul
României în general. Aceste altitudini sunt mai
reduse decât cele din Transilvania şi Moldova.
Astfel, rezultatele noastre subliniază existenţa unor
diferenţe între zonele de hibridare din diferite
regiuni ale României, dar în acelaşi timp faptul că
aceasta fuuncţionează unitar în vestul ţării.
Ponderea caracterelor de Bombina variegata creşte o
dată cu altitudinii, populaţii ale acestei specii fiind
dea prezente la 170 de m, la fel ca în restul vestului
României, unde specia coboară în general până la
limita cea mai de jos a dealurilor.
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