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Consideraţii asupra menţinerii în captivitate  

a herpetofaunei locale si exotice 
 
 
Având în vedere declinul de ansamblu al populaţiilor de amfibieni şi reptile de la noi din ţară, 

concomitent cu deteriorarea continuă a calităţii diferitelor ecosisteme, în pofida dezvoltării legislaţiei de 
protecţie a mediului care include şi dispoziţii exprese privind ocrotirea speciilor de reptile şi amfibieni, am 
considerat a fi importantă o discuţie pe marginea acestui fenomen.   
Scopul este de a implementa in conştiinţa colectivă un nivel mai inalt de respect ptr natură, în consens cu 
situaţia actuală de legislatie şi moralitate. 
 

Chiar dacă în ultima perioadă a sporit comerţul cu reptile reproduse în captivitate, tot mai mulţi 
reprezentanţi ai herpetofaunei locale sunt capturaţi din natură şi asta în condiţiile în care ecosistemele 
naturale, in special cele din jurul localităţilor, devin tot mai restrânse şi mai antropizate. Prin răspândirea 
explozivă a suburbiilor se produce o distrugere şi o fragmentare a arealelor fara precedent  
Pe lânga acestea apare o nouă ameninţare la adresa ecosistemelor deja extrem de abuzate şi anume 
prădătorismul efectuat de animale de companie de genul pisici şi câini. În aceste condiţii colectarea reptilelor 
şi amfibienilor în diferite scopuri nu face decât să crească presiunea asupra acestor populaţii. 

 
Comerţul cu animale salbatice prelevate din natură este axat doar pe profit iar animalul este doar o 

marfa care se recolteaza şi se vinde. Fiecare individ capturat, care a reusit sa treaca cu succes prin examenele 
dure ale competitiei, pradarii, foametei si bolilor este eliminat din populatie fara urma de discernământ 
ştiinţific sau moralitate, aruncat intr-un sac lângă alte exemplare de acelasi fel, ţinut in condiţii improprii şi 
primitive pentru o perioada mai lungă sau mai scurtă de timp, până cand ajunge la beneficiar unde, de 
obicei, tratamentul prost continuă chiar daca nu intentionat. 

Unele specii sunt colectate cu sutele si, avand in vedere ca preţul de vanzare este mare (200 eu 
Vipera ammodztes-surse neverificate), animalele ce mor pe parcursul etapelor de comercializare nu 
afectează în mod semnificativ profitabilitatea demersului. Binenţeles ca există putină consideraţie ptr 
posibilitatea populatiei de a se reface dupa astfel de presiuni si abuzuri. 

De asemenea se mai pune şi problema metodelor folosite pentru capturarea animalelor-se ştie, de ex, 
că în cazul capturării in masa a V ammodytes se toarnă benzină în crapaturi de roca sau în hibernacule 
primavara-ceea ce automat duce la distrugerea altor specii si afectarea şi mai grava a ecosistemului. 

Pretenţia falsă din partea comercianţilor cum că reptilele ar fi foarte uşor de întreţinut ca si animale 
de fermă sau de companie nu face decât să mărească gravitatea problemei. Realitatea nici nu poate fi mai 
diferita- reptilele si amfibienii nu sunt animale cu necesitaţi foarte scăzute şi nu sunt corespunzatoare ca şi 
animale de companie. Sunt greu de întretinut si de cele mai multe ori au nevoie de o dietă şi condiţii de 
mediu specializate - realităţi necunoscute publicului sau potenţialului client.  
In urma unor studii facute în SUA s-a constatat că 70-90% din reptilele ţinute in condiţii de captivitate mor în 
primul an, acest procent suprapunându-se peste cele 10-15% care mor în timpul diferitelor faze ale 
transportului până la beneficiar, iar dintre toate animalele ţinute ca şi animale de companie, reptilele si 
amfibienii sunt cele care nu îsi ating vârsta naturală, motivul fiind faptul că necesitaţile lor trofice si de 
mediu sunt, de de foarte multe ori, ignorate sau pur şi simplu dificil de asigurat. 

În momentul procurarii unei reptile ca şi animal de companie trebuie neaparat pusă problema 
angajamentului pe care ni-l asumăm şi anume cât are să traiască animalul respectiv. Majoritatea şerpilor şi 
şopârlelor, atât cele din fauna locală a României cât şi cele disponibile în comerţ pot să depasească vârsta de 
10 ani, testoasele acvatice pot trăi mai multe zeci de ani iar cele terestre pot depaşi chiar şi 100 de ani. Deci 
vorbim de un angajament pe o perioada foarte lungă de timp iar, din păcate, în cele mai multe cazuri 
cumpăratorul este doar primul dintr-un lung şir de proprietarari, în caz că animalul nu moare din cauza 
răului tratament pana atunci. 

În ceea ce priveste fauna locala noi recomandăm menţinerea specimenelor în captivitate strict doar 
în scopuri ştiinţifice şi nu mai mult de câteva zile sau săptamâni şi eliberarea lor cu mult înainte de inceperea 
hibernării ptr a se asigura o perioada în care animalul să adune reserve lipidice si să gasesasca un loc adecvat 
pentru hibernare. Când eliberăm un animal trebuie sa ne asigurăm ca o facem exact în locul în care acesta a 
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fost capturat, astfel ne asiguram că animalul este familiar cu zona si are şanse mai mari de a gasi hrană şi 
adăpost.  
Altfel animalul este posibil să caute o zonă care sa fie similară cu cea de unde a fost capturat si să sucombeze 
rapid sau, mai rău, încet în timpul acestui proces din cauza expunerii la condiţiile de mediu, înfometare, 
trafic auto, surmenaj, prădătorism etc 

De altfel prin mutarea unui animal chiar şi doar cu cu câţiva km de la locul în care a fost capturat, 
acesta poate fi introdus într-o populatie cu cu un genotip local cu adaptări diferite iar daca animalul 
supravieţuieşte şi reuşeşte să se reproducă poate submina adaptarile strict locale şi astfel să creeze mari 
deservicii întregii populatii.  
 

O altă problemă gravă în eliberarea indizilor din fauna locală şi care au fost mentinuţi o vreme în 
captivitate este diseminarea de agenti patogeni în populatia sălbatică, mai ales daca aceştia au fost ţinut 
impreună cu alte animale sau în containere în care au fost ţinute alte animale si care nu au fost dezinfectate 
în prealabil. Aceşti agenţi patogeni pot fi contactaţi uşor în perioada în care animalul a stat în captivitate sau 
pot fi diferite boli unde animalul este purtător dar nu prezintă simptomele bolii în timp ce populaţia în care 
a fost eliberat nu are deloc rezistentă.  
Comparativ cu un mamifer de companie ca de exemplu pisica, cainele, iepurele, etc sau chiar cu o pasăre, 
este mult mai dificil de observat declanşarea unei boli la reptile sau amfibieni iar cand simptomele devin 
evidente este, de obicei, prea tarziu.  

Din lipsa unor studii, puţine astfel de exemple concrete se cunosc iar unul dintre ele este în America 
de Nord unde a fost studiată din 1987 pana in 1990 o boala respiratorie de natura bacteriană “respiratory 
distress syndrome” care a fost transmisă de la  testoase din genul Testudo, de origine europeană, importate ca 
şi animale de companie,  la Gopherus polyphemus, o testoasă terestră nativă din deşertul Mojave-California. 
Momentan aceasta boala se intalneşte in toată populatia. 

 
Nu putem ignora nici pericolul asupra omului reprezentat de animalele purtatoare de aşa numite 

zoonoze. Zoonozele sunt boli ce pot fi transmise de la animal la om, deci de la animal de companie la stăpân. 
Câteva exemple de zoonoze sunt toxoplasmoza, rabia, gripa aviara şi cea care este mai relevantă în acest caz: 
salmonelloza. Această boala poate provoca simptome mai mult sau mai puţin grave care, în cazul copiilor 
foarte tineri, a personelor în vârsta sau a celor cu imunitate compromisă din diferite motive, pot fi mortale. 
 
Din nou studii din SUA arata ca anual se raportează in jur de 93,000 de cazuri de salmonelloză la om, 
asociată cu deţinerea de reptile, in special Iguana, acestea fiind tratate profilactic de catre comercianţi cu 
antibiotice, astfel crescaînd riscul apariţiei de tulpini rezistente la antibiotice.  
Bacteriile eliminate prin fecale contaminează tegumentul animalului,împrejurimile şi, practic, toate zonele cu 
care acesta vine ulterior în contact. 

Mai amintim aici un caz semnalat în sua în martie 2000 cand o specie de capuşă introdusă prin 
intermediul testoaselor de uscat din Africa a provocat o boala de natura cardiacă la bovine. 

 
Un impact sever asupra populaţiilor locale de reptile şi amfibieni îl reprezintă eliberarea in natură a 

speciilor exotice care din diferite motive nu mai sunt dorite şi care pot sa intre ,de multe ori cu succes, in 
competitie cu fauna locală ce ocupa aceleasi nişe ecologice.  

Ocazional speciile exotice eliberate se vor adapta condiţiilor locale şi chiar vor prospera. De altfel cel 
mai mare pericol pentru fauna locala, după distrugerea sau fragmentare habitatului, este introducerea de 
specii exotice. Se cunosc efectele devastatoare ale speciei Bufo marinus care a fost introdusă in Australia, in 
anul 1935, ptr a combate dăunatorii agricoli ai plantaţiilor de trestie de zahăr si care a dus la declinul multor 
specii şi populaţii de amfibieni si nu numai.  Studii facute în SUA atestă faptul ca în 1992, în America de 
Nord erau stabilite peste 20 de specii exotice. Aici amintim şi impactul Ţestoasei de Florida-Trachemis scripta- 
asupra diferitelor populaţii de ţestoase acvatice din toata Europa, mai ales din Spania unde guvernul a fost 
nevoit sa ia masuri active de eradicare, sau cel putin limitare, a acestei specii. 

 
Teraristica este un hobby care, deşi încă nu foarte popular în ţara noastră, a luat amploare în ultimii 

ani şi este de asteptat, daca ar fi să ne luăm dupa exemplul statelor din occident, să devină din ce in ce mai 
popular.  
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Soluţia care poate să contracareze efectul dăunător al colectării herpetofaunei din ecosistemele 
naturale este comercializarea animalelor reproduse în captivitate. Există un numar mare de specii care sunt 
astfel reproduse, atât pentru condiţii de terariu cât si pentru ferme de şerpi veninoşi. Procurarea de astfel de 
animale nu are dezavantaj ecologic şi speciile, de cele mai multe ori, sunt de genul care rezistă bine la 
condiţii de captivitate şi a căror necesităţi sunt bine cunoscute şi înţelese. De cele mai multe ori aceste 
animale au o stare de sănătate bună în momentul achiziţiei şi probabilitatea ca acestea să prospere este mult 
mai mai mare decât în cazul animalelor capturate din natură. 

Chiar şi în aceste condiţii trebuie ţinut cont de câteva elemente care ţin de bunastarea animalului 
procurat. Majoritatea speciilor trapicale se adaptează foarte greu la condiţiile de captivitate iar necesităţile 
lor sunt, de cele mai multe ori necunoscute sau neânţelese. În aceste circumstanţe chiar si cele mai bune 
intenţii ale proprietarului sunt fara folos iar sănătatea animalului începe sa intre încet în declin şi apare aşa 
numitul sindrom de “maladaptare” care se caracterizează printr-un declin constant al sănătaţii animalului, 
motivul fiind faptul că condiţiile minime de mediu nu sunt atinse. În această situaţie scade rezistenta 
animalului la boli şi acesta, în scurt timp, contractează o boala de genul pneumonie, de natura digestivă sau 
septicemie cu consecinţe de cele mai mule ori fatale. 

În procurarea herpetofaunei exotice clienţii pun deseori carul înaintea boilor si nu au conditii 
asigurate în prealabil, în plus nu posedă nici informatii adecvate despre specia procurată. Deasemenea 
instrucţiunile primite de la personalul magazinului de unde animalul a fost procurat sunt adesea doar 
instrucţiuni verbale prea sumare care, în unele cazuri, pot fi şi dezinformari bine intentionate sau cu scopul 
de a obţine profit pe orice căi: 

 
 Exempul: testoasa nu creşte mare şi oricând se poate dona la o gradină zoologică. 
 
Deasemenea trebuie avută în vedere sursa de unde va fi procurată hrana pentru animalul de 

companie. Această hrană este în multe cazuri dificil de procurat şi nu se gaseşte in comerţul specific. 
De exemplu hrănirea se efectuează mai uşor la speciile carnivore de talie mai mare care pot înghiţii rozătore 
întregi ce asigură tot necesarul la nivel nutriţional. Problema cea mare apare la reptile si amfibieni care se 
hrănesc cu insecte şi vegetale unde asigurarea nevoilor nutritive este mult mai dificil de realizat iar dieta 
relativ simplă ce se poate oferi în condiţii de captivitate este deseori insuficientă şi nesatisfăcătoare pentru 
creşterea animalului, reproducere lui sau, în unele cazuri, chiar şi doar pentru supravieţuirea acestuia. Astfel 
se creează premizele aparitiei mai multor tipuri de boli nutriţionale spre care sunt predispuse în special 
animalele tinere, în proces de creştere, sau femelele ce investesc energetic în reproducere. 
Acestea sunt boli cu simptome deloc plăcute de genul: răni deshise ce nu se vindecă, malformaţii scheletice, 
tremurat, crampe, slabire generală, anorexie, infecţii şi, finalmente, moartea animalului. 
 
 

Acestea fiind spuse, nu putem sa nu avem în vedere şi o preocupare de natură umanitară referitor la 
comerţul legal sau ilegal cu reprezentanţi ai herpetofaunei. Parerea noastră este că soluţia spre a menţine în 
captivitate in mod corect şi uman reptile şi amfibieni trebuie să începa prin educatie.  
Prin intermediul vivariului putem oferi sfaturi pentru potentiali sau actuali deţinatori de animale de 
companie din rândul herpetofaunei şi stăm la dispozitia oricui interesat în a-şi dezvolta cunoştinţele în acest 
domeniu. 
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