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Abstract 
We have studied 148 toads from 10 sites, situated în the north – western part of T��ad Hills. We have 

established the geographical localization of the hybrid zone în the region. În the region are present populations close to 
Bombina bombina, populations close to Bombina variegata, as well as hybrid populations. The hybrid populations can 
be found near 150 m altitude.  
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INTRODUCERE 

 
Cu toate c� între cele dou� specii europene ale genului Bombina exist� deosebiri substan�iale, acestea 

hibrideaz� oriunde arealele lor vin în contact (VORNDRAN et al., 2002). Zona de hibridare dintre Bombina bombina 
(LINNAEUS, 1761) �i Bombina variegata (LINNAEUS, 1758) este unul din cele mai bine documentate exemple de 
interac�iune genetic� la grani�a speciilor (GOLLMANN et al., 1993). Zona de hibridare este foarte întins�, datorit� 
neregularit��ilor regiunii de contact dintre arealele celor dou� specii, în Europa central� (SZYMURA, 1993). Studiul 
zonelor de hibridare poate l�muri unele probleme legate de evolu�ie (GOLLMANN, 1991) sau de genetica specia�iei 
(HEWITT, 1988), în Europa fiind efectuate numeroase studii pe aceast� tem�. Datorit� importan�ei acestei direc�ii de 
studii �i în România au fost investigate recent unele sectoare ale zonei de hibridare din vestul ��rii. Au fost realizate 
cercet�ri în Transilvania (GHIRA & MARA, 2000, GHIRA et al., 2003, VORNDRAN et al., 2002, VINES et al., 2003), sau în 
vestul ��rii, în jude�ul Bihor (COVACIU – MARCOV et al., 2001, 2002, 2003, 2004, a, b, VESEA et al., 2004). Totu�i, a fost 
analizat� doar o parte infim� a zonei de hibridare, care este foarte întins� în vestul României. Obiectivul prezentei 
lucr�ri a fost investigarea zonei de hibridare într-o regiune în care aceasta nu a mai fost analizat�. 
 

MATERIAL �I METODE 
 

Studiul a fost efectuat în prim�vara anului 2001, obiectivul fiind stabilirea localiz�rii geografice �i a 
particularit��ilor zonei de hibridare din nord - vestul Dealurilor T��adului. Zona este situat� la contactul dintre Câmpia 
Miersigului �i Dealurile T��adului, aflate în prelungirea vestic� a Mun�ilor P�durea Craiului. Atitudinea cre�te lent de la 
vest spre est, variind între 150 �i 250 m. Am studiat 148 de Bombine, provenite din 10 localit��i (tab. 3). Broa�tele au 
fost capturate cu mâna, sau cu o plas� cu mâner lung, ulterior studiului fiind eliberate. 

Metoda de lucru a constat în analiza unor caractere morfologice �i cromatice ale celor dou� specii, caracterele 
morfologice fiind în general indicatori fideli ai apartenen�ei speciilor (SZYMURA, 1993). Caracterele folosite sunt 
caracterele principale de diagnoz� ale speciilor, fiind utilizate de numero�i autori (STUGREN, 1980, GOLLMANN et al., 
1993, SZYMURA & BARTON, 1991, GHIRA & MARA, 2000, GHIRA et al., 2003, VINES et al., 2003, COVACIU – MARCOV 
et al., 2004 a, b). Recunoa�terea general� a acestor caractere permite compararea rezultatelor ob�inute în diferite puncte 
ale zonei de hibridare de autori diferi�i. Am folosit dou� grile, fiecare con�inând 10 caractere.  

Prima gril� analizeaz� morfologia, dimensiunile �i raporturile petelor ventrale deschise, ro�ii la Bombina 
bombina �i galbene la Bombina variegata. La Bombina bombina predomin� pigmentul negru, iar la Bombina variegata 
este majoritar pigmentul galben. Se pucteaz� rela�ia la 10 grupe de pete ventrale deschise (tab. 1). Sistemul este folosit 
de numero�i autori str�ini (SZYMURA & BARTON, 1991, GOLLMANN, 1984, GOLLMANN et al., 1993). Dac� petele 
deschise sunt separate între ele prin pigment negru, caracterul este de Bombina bombina. Dac� petele sunt unite, 
caracterul este de Bombina variegata. Cea de a doua gril� analizeaz� tot 10 caractere, fiind elaborat� de STUGREN 
(1980) �i modificat� de GHIRA & MARA (2000) �i COVACIU – MARCOV et al. (2001) (tab. 2). 

Fiecare caracter prime�te o not�: 1 dac� este de Bombina vaeriegata, 0 dac� este de Bombina bombina. 
Însumând notele ob�inute pentru fiecare caracter, un individ poate primi pe fiecare gril� un punctaj de la 0 la 10. 
Punctajul egal cu 0 indic� un individ pur de Bombina bombina, punctajul egal cu 10 indicând un individ pur de 
Bombina variegata, iar valori apropiate de acestea desemnând indivizi Bombina bombina sau Bombina variegata - like. 
Punctajele intermediare, 4, 5, 6, desemneaz� hibrizii. Apoi, se realizeaz� media punctajelor indivizilor fiec�rei popula�ii, 
pentru fiecare gril�, iar apoi media celor dou� grile, ob�inând o cifr� (%) care exprim� apartenen�a popula�iei. Valori 
apropiate de 0 semnaleaz� o popula�ie de Bombina bombina, valori apropiate de 100, o popula�ie de Bombina variegata. 
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Cifra final� indic� ponderea caracterelor speciei Bombina variegata în cadrul fiec�rei popula�ii studiate. Metoda permite 
transformare unor caractere în procente �i interpretarea statistic� a acestora. 
 

Tabel 1. Grila 1 de diferen�iere a speciilor de Bombina: caracterele modelului ventral. 
Caracterul (petele deschise de pe:)   Bombina bombina Bombina variegata  
1 B�rbie – b�rbie  Separate  Unite  
2 B�rbie – piep  Separate Unite 
3 Piept – piept  Separate Unite  
4 Piept – um�r  Separate Unite 
5 Um�r – bra�  Separate Unite  
6 Piept – abdomen  Separate Unite 
7 Abdomen – abdomen  Separate Unite  
8 Abdomen – bazin Separate Unite 
9 Bazin – bazin  Separate Unite  
10 Bazin – coaps�  Separate Unite 

  
Tabel 2. Grila 2 de diferen�iere a speciilor de Bombina. 

Caracterul Bombina bombina Bombina variegata 
1 Culoarea petelor ventrale deschise Ro�u, portocaliu, g�lbui Galben 
2 Culoare p�r�ii superioare a primului deget 

�i a vârfului degetelor 
Negru  Galben 

3 Coloritul dorsal Negru  Cenu�iu, palid  
4 Rela�ia petelor deschise tarsale �i plantare Separate  Unite 
5 Coloritul ventral Pete portocalii pe fond negru Pete negre pe fond galben 
6 Rela�ia lungimii �i l��imii capului Lungimea > l��imea L��imea > lungimea 
7 Desenul p�r�ii ventrale �i laterale Pete albe în jurul negilor F�r� pete albe în jurul negilor 
8 Desenul p�r�ii dorsale Tuberculi negri dispu�i 

regulat 
Tuberculi negri împr��tia�i, 
neregula�i sau uniform 

9 Negii dorsali Turti�i, lenticulari Ascu�i�i, rugo�i 
1
0 

Raportul articula�iilor tibiotarsale când 
stilopodul �i zeugopodul sunt paralele 

Nu se ating Se ating 

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
În regiunea investigat� am identificat atât popula�ii apropiate de Bombina bombina, popula�ii apropiate de 

Bombina variegata cât �i numeroase popula�ii hibride (tab. 3). 
 

Tabel 3. Ponderea (%) caracterelor la popula�iile studiate. 
Localitatea  Nojor

id 
Orade
a sud  

Apateu  
�an� 

Apateu 
Lizier� 

Apateu  
P�dure 

Sânm
artin 

B�ile 
Felix 

Cihei �auai
eu  

Hidi�elu 
de Sus 

Nr. indivizi 10 14 10 7 13 24 11 14 10 35 
Medie Grila1 20,5 20,71 36,42 60,71 61,53 52,08 56,36 31,42 50 82,14 
Medie Grila2 19 19,28 41,42 55 66,53 39,16 58,18 35 55 77,71 
Media grilelor  19,75 19,99 38,92 57,85 64,03 45,62 57,27 33,21 52,5 80 
Apertenen�a 
popula�iei 

Bb-
like 

Bb-
like 

Hibrid� Hibrid� Bv-like Hibri
d� 

Hibri
d� 

Hibri
d� 

Hibri
d� 

Bombina  
variegata 

 
Popula�iile de la Nojorid �i Oradea - sud apar�in speciei Bombina bombina, prezentând numai 19,75 % �i 

respectiv 19,99 % din caracterele izvora�ului cu burt� galben�. Cele dou� popula�ii sunt situate aproximativ la aceea�i 
altitudine (140 – 150 m), în habitate asem�n�toare, reprezentate de canele de drenaj cu vegeta�ie bogat�, situate pe 
marginea drumurilor sau între terenuri agricole. Atât habitatele cât �i altitudinea sunt favorabile izvora�ului cu burt� 
ro�ie.  

În zona localit��ii Apateu am studiat trei popula�ii, între cele mai dep�rtate aflându-se mai pu�in de patru km. 
Popula�iile se afl� în habitate cu caracteristici diferite, putând fi considerate ca un model de zon� de hibridare de tipul 
clinei (SZYMURA, 1993), observându-se o tranzi�ie lent�, dar continu�, a caracterelor de la Bombina bombina spre 
Bombina variegata odat� cu cre�terea altitudinii �i odat� cu aceasta �i cu modificarea morfologiei habitatelor. Habitatul 
de la Apateu �ant se afl� la aproximativ 160 m altitudine, la nivelul s�u aflându-se o popula�ie hibrid�, dar mai apropiat� 
de Bombina bombina. Popula�ia este localizat� într-un �an� situat pe marginea drumului, la intrarea în sat. Habitatul de 
la Apateu lizier� este situat cu 40 m altitudine mai sus decât precedentul, la nivelul s�u aflându-se o popula�ie hibrid�, 
dar mai apropiat� de Bombina variegata. Cel de al treilea habitat de la Apateu se afl� la numai 50 m de precedentul, la 



Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXI / 2005             ISSN 1454-6914 
 

 155

aceea�i altitudine, totu�i aici ponderea caracterelor izvora�ului cu burt� galben� este mai ridicat�. Aceast� situa�ie este 
determinat� de faptul c� habitatul de la Apateu 3 este situat pe un drum forestier, în interiorul unei p�duri. Pe drumul 
forestier se formeaz� câteva b�ltoace temporare, care reprezint� un habitat favorabil pentru Bombina variegata. Din 
contr�, habitatul Apateu lizier� este reprezentat de un sistem de canale �i  zone de b�ltire situate la liziera p�durii, 
prelungindu-se �i pe p��unea învecinat�. Cre�terea altitudinii conduce la o cre�tere lent� a ponderii caracterelor de 
Bombina variegata, situa�ie evident� între primele dou� habitate de la Apateu. Pe distan�e scurte îns�, modificarea 
morfologiei habitatelor conduce la o cre�tere mai puternic� a caracterelor de Bombina variegata. În regiunea Apateu se 
poate observa atât ac�iunea altitudinii cât �i a tipului de habitat în selec�ia fenotipurilor hibride. 

O situa�ie asem�n�toare se înregistreaz� la nivelul habitatelor de la Sânmartin �i de la B�ile Felix, primul fiind 
situat la 150 m, iar al doilea la 160 m altitudine. Diferen�a dintre cele dou� popula�ii este mare, ambele fiind hibride, dar 
prima este apropiat� de Bombina bombina, iar cea de a doua de Bombina variegata. La fel ca la Apateu �i aici se 
constat� o evolu�ie lent�, clinal�, între popula�ii apropiate de Bombina bombina �i popula�ii apropiate de Bombina 
variegata, pe m�sura cre�terii altitudinii. Tranzi�ia dintre aceste popula�ii este accentuat� de modificarea habitatelor. 
Habitatul de la B�ile Felix, reprezentat de un sistem de b�l�i temporare situate în interiorul p�durii, este caracteristic 
pentru izvora�ul cu burt� galben�. În opozi�ie cu acesta, la Sânmartin bombinele populau un �ant permanent, lung de 
aproximativ 2 km, cu o vegeta�ie bogat�, situat între o p�dure �i terenuri agricole, Bombina bombina preferând 
habitatele permanente, de mari dimensiuni (MADEJ, 1973). 

Popula�iile de la Cihei �i de la �auaieu sunt situate la aproximativ 150 m altitudine, ambele fiind hibride. Dar 
popula�ia de la Cihei se apropie de Bombina bombina, în vreme ce la popula�ia de la �auaieu ponderea caracterelor 
celor dou� specii este aproape egal�. Diferen�a se explic� prin morfologia habitatelor, cel de la Cihei fiind apropiat de 
cerin�ele izvora�ului cu burt� ro�ie, fiind reprezentat de o serie de b�ltoace situate la nivelul unor terenuri agricole, 
comunicând cu un canal permanent. Habitatul de la �auaieu se apropie de cerin�ele izvora�ului cu burt� galben�, fiind 
alc�tuit de câteva b�l�i temporare situate la liziera unei p�duri.  

La Hidi�elul de Sus se afl� o popula�ie de Bombina variegata. De�i altitudinea la care se afl� aceast� popula�ie 
este de numai 200 m, ponderea caracterelor izvora�ului cu burt� galben� este de aproape 80 %, to�i indivizii fiind 
apropia�i de aceast� specie, la unii ponderea caracterelor dep��ind 90 %. Ponderea caracterelor în cazul popula�iei de la 
Hidi�elul de Sus subliniaz� faptul c� în zona Dealurilor de Vest, Bombina variegata coboar� foarte jos (COVACIU – 
MARCOV et al., 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a, b), la altitudini de 200 m existând popula�ii comparabile ca pondere a 
caracterelor cu cele din Mun�ii Retezat (GHIRA & MARA, 2000). Acest fapt se explic� prin emergen�a brusc� a 
dealurilor, care permit existen�a la altitudini reduse a unor habitate favorabile pentru Bombina variegata. �i în alte 
regiuni ale arealului Bombina variegata coboar� pân� la 200 m altitudine, spre exemplu în Italia (DI CERBO & FERRI, 
1996). Caracteristicile habitatului corespund cerin�elor izvora�ului cu burt� galben�. Popula�ia de Bombna variegata 
este prezent� la nivelul unor b�ltoace, canale, pâraie �i toren�i care dreneaz� versan�ii unei cariere, convergând într-un 
bazin cu suprafa�a de 4 – 5 m² �i adâncimea  de 2m. În regiuni cu altitudini mai mari, precum la �inteu, dac� 
caracteristicile habitatelor nu mai sunt favorabile izvora�ului cu burt� galben�, ponderea caracterelor acestei specii va fi 
mai redus� decât în cazul unor popula�ii situate la altitudini mai mici, dar în habitate favorabile (COVACIU – MARCOV et 
al., 2004 a). Aceste date subliniaz� importan�a morfologiei habitatelor pentru apartenen�a popula�iilor hibride (MAC 
CALLUM et al., 1998). 
 

CONCLUZII 
 
În zona de nord – vest a Dealurilor T��adului sunt prezente numeroase popula�ii hibride, al�turi de popula�ii de 

Bombina bombina �i Bombina variegata. Zona de hibridare este situat� la aproximativ 150 de metri altitudine, în 
punctul de contact dintre câmpie �i dealurile cele mai joase, situa�ie general valabil� în jude�ul Bihor (COVACIU – 
MARCOV et al., 2001, 2002, 2003, 2004, a, b, VESEA et al., 2004). În regiune, cre�terea lent� a altitudinii determin� o 
tranzi�ie lin� între popula�iile de Bombina bombina de la câmpie �i cele de Bombina variegata de la nivelul dealurilor, 
fapt care indic� existen�a unei zone de hibridare de tipul clinei. În regiuni apropiate, situate la altitudini asem�n�toare, 
tipul habitatului este factorul cel mai important în selec�ia fenotipurilor hibride. În zona studiat�, la 200 de m altitudine 
sunt prezente popula�ii de Bombina variegata la care ponderea caracterelor acestei specii este foarte ridicat�. 
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