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The initial phase of any investigation in batrahology domain compulsory needs the exact 
determination and so efficiently as it possible of the species of those or another amphibian point 
out in the ecosystems liable to out – or synecological investigation. Or this process can be difficult 
enough when-ever it’s about the determination not onlyof grown-up individuals as well as of larvas 
or of their spawn. 

In this work it is elaborated the methodology and the determine Keys of those 13 amphybian 
specieses spawn from Republic of Moldova: Triturus vulgaris L., Triturus cristatus Laur., Bombina 
bombina L., Pelobates fuscus Laur., Bufo bufo L., Bufo viridis Laur., Rana ridibunda Pall., Rana 
lessonae Cam., Rana esculenta L., Rana temporaria L., Rana dalmatina Bonap. The determine keys 
of these specieses spawn elaborated by us will serve as efficacious methodological support for all 
domain experth because they are efficacions and at the same time simple in using because they 
based on a rich and representativ batrahological material which contain those morpho – echological 
pecularities which are characteristic for every national batrahological fauna specieses.
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INTrODuCere

Faza incipientă, dar strict obligatorie 
în cercetările batrahologice de orice 
nivel - autecologic sau sinecologic,  
constă în determinarea exactă a 
speciilor de amfibieni, acest proces 
fiind, practic, imposibil în lipsa unor 
chei adecvate de determinare. Cu atît 
mai mult cu cît o parte din speciile 
autohtone de amfibieni, în timpul 
dezvoltării ontogenetice, formează 
populaţii simpatrice în bazinele  de 
reproducere [2,4,5,6,7,], iar larvele lor, 
aflîndu-se adeseori la aceleaşi stadii de 
dezvoltare ontogenetică, se aseamănă 
mult între ele (ca, de exemplu, larvele de 
Bombina bombina, Bombina variegata, 
Hyla arborea etc.), din care cauză 
determinarea lor prezintă şi mai multe 
dificultăţi. De aici rezultă oportunitatea 
elaborării unei metodologii exacte şi 
eficiente de determinare a acestui grup 
important de vertebrate.

MATerIALe ŞI MeTODe De 
CERCETARE

Pentru elaborarea metodologiei şi 
cheilor de determinare a fost necesar 
de a se colecta specimeni maturi, 
larve şi ouă de amfibieni, o parte 
dintre care, ulterior, a fost conservată. 
Materialul batrahologic a fost colectat 
în perioada 1999-2006, în diverse 
regiuni ale ţării (Rezervaţia „Pădurea 
Domnească”, Codrii Centrali, bălţile 
cursurilor inferioare ale Nistrului şi 
Prutului, transnistreană etc.), atît în 
habitate terestre, cît şi în cele acvatice. 
Amfibienii au fost colectaţi în perioada 
de reproducere (martie-iunie), care este 
cea mai favorabilă deoarece în decursul 
ei multe dintre speciile prevalent 
terestre (Triturus vulgaris, Triturus 
cristatus, Bufo bufo, Bufo viridis, Rana 
temporaria, Rana dalmatina, Pelobates 
fuscu, etc.),  arboricole (Hyla arborea) 
sau cu mod ascuns de viaţă (care 

activează în amurg sau noaptea) se 
adună în bazine de reproducere nu prea 
mari, unde pot fi descoperite şi prinse cu 
uşurinţă. În bazinele acvatice indivizii 
maturi sînt capturaţi de la fundul apei, 
din stratul vegetal mort sau din mîl, de 
sub pietrele de la fundul bazinului sau 
din alte ascunzişuri acvatice naturale. 

Icrele amfibienilor, depuse în ponte 
mari şi vizibile (de formă ovală sau în 
cordoane lungi), au fost colectate de pe 
oglinda apei (Rana temporaria, Rana 
dalmatina), din grosul apei şi de pe 
vegetaţia submersă (Rana ridibunda x 
Rana lessonae x Rana esculenta, Bufo 
bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus), 
pe cînd cele depuse în porţii mici (Hyla 
arborea, Bombina bombina, Bombina 
variegata) sau cîte una (Tritursu 
vulgaris, Triturus cristatus) au fost 
colectate de pe vegetaţia submersă, 
ele fiind fixate de tulpinile şi frunzele 
plantelor ierboase sau chiar învelite în 
frunze (icrele tritonilor).
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Larvele amfibienilor au fost colectate 
în bazinele acvatice cu plasa entomo-
logică pe întreg parcursul dezvoltării 
lor ontogenetice, fiind ulterior separate 
conform speciei şi stadiilor respective 
de dezvoltare. În laborator larvele au 
fost examinate la microscopul binocular, 
pentru a li se stabili stadiul de dezvoltare, 
particularităţile morfologice şi semnele 
distincte ale discului bucal şi sistemului 
branhial, aspectul şi proporţiile corpului, 
coloritul general, pigmentaţia capului, 
trunchiului şi cozii, prezenţa şi aspectul 
membrelor, al cozii etc., aceste date fiind 
ulterior utilizate la elaborarea cheilor 
de determinare a larvelor de amfibieni.

Colectarea materialului batrahologic 
a fost realizată şi pe uscat, deşi aici 
ea prezintă anumite dificultăţi legate 
de dispersarea spaţială largă şi modul 
ascuns de viaţă al amfibienilor. Pentru 
colectarea amfibienilor în habitatele 
terestre se recomandă de folosit zilele 
posomorîte sau cele de după ploile 
scurte şi calde de vară, în special în 
orele dimineţii sau după-amiezii şi în 
amurg. Speciile terestre de amfibieni 
au fost colectate sub pietre, buşteni 
prăvăliţi aflaţi în putrefacţie, sub litieră 
(în locurile umede din lungul pîraielor 

silvice, în depresiuni naturale sau gropi 
artificiale), în galeriile rozătoarelor, 
spaţiile libere ale sistemului radicular 
al arborilor morţi. Cea mai bogată 
pupulaţie de amfibieni pe sectoarele 
terestre se află în zona adiacentă 
bazinelor acvatice, pe o rază de cel 
mult 100-150 m.

În total au fost colectate ouă, larve şi 
indivizi maturi ai tuturor amfibienilor din 
republică (13 specii), fapt care ne-a permis 
să elaborăm o metodologie completă şi 
exactă de determinare a acestor specii, 
ţinînd cont de specificul repartiţiei şi 
biologiei lor în cadrul ecosistemelor 
Republicii Moldova.

reZuLTATe ŞI DISCuţII

Speciile autohtone de amfibieni cau-
daţi depun icrele în apă, excepţie face 
doar specia Salamandra salamandra 
L., care depune în apă larve sau, în 
unele cazuri, naşte pe uscat larve deja 
metamorfizate. În Republica Moldova 
această specie a fost semnalată epizodic 
doar în regiunile de nord şi de aceea 
probabilitatea depistării ei şi a larvelor 
sale este foarte redusă. Din aceste 
considerente ea nu a fost inclusă în 

cheile de determinare a acestei lucrări.
Este necesar de menţionat că 

dimensiunile indicate se referă la icrele 
proaspăt depuse (cu vîrsta de 1-2 zile).

Din motive metodologice, dar şi din 
cauza materialului voluminos avut 
la dispoziţie, în lucrarea de faţă sînt 
incluse doar cheile de determinare a 
icrelor (ouălor) de amfibieni, pe cînd 
celelalte chei de determinare a larvelor 
şi a indivizilor maturi vor constitui 
subiectul unui studiu ulterior.

CheILe De DeTerMINAre 
A AMFIBIeNILOr CAuDAţI 
(OrD. URODELA) ŞI eCAuDAţI 
(OrD. ANURA) DIN rePuBLICA 
MOLDOVA

1. Oul de culoare albă-gălbuie 
uniformă sau bicolor, cu polul animal 
brun-închis sau mai deschis, cu diame-
trul de 1,5-2,0 mm (oul propriu-zis) sau 
de 2,0-8,0 mm (împreună cu învelişul 
său gelatinos). Ouăle sînt depuse cîte 
unul, învelite fiecare într-o frunză 
îndoită în forma literei latine „U” (figura 
1, a, b) sau sînt depuse împreună într-
un număr mic (în general mai puţine 
de 20), formînd o masă gelatinoasă de 

Figura 1. Aspectul ouălor de Triturus cristatus : a. dezvelite din frunze; b. învelite în frunze

1a 1b
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Figura 2. Aspectul ouălor de Bombina bombina si Bufo viridis: a. ponta de Bombina bombina; b. ponta de Bufo viridis
                depusă pe fundul lacului; c. ponta de Bufo viridis depusă pe vegetaţia submersă

formă ovală sau alungită ce este fixată 
de plantele vii şi moarte sau de alte 
obiecte de pe fundul apelor (figura 2 a). 
În cazul în care limbul frunzelor este 
lung (ca la graminee), ouăle sînt depuse 
nu cîte unul, ci cîte 3 - 4 pe aceeaşi 
frunză; fiecare ou însă este învelit în 
mod separat, frunza în acest caz fiind 
îndoită în zigzag.................2

2. Ouăle sunt depuse cîte unul,  
fiecare este învelit, de regulă, în limbul 
frunzei care este îndoit în formă de 
litera „U”; învelişul gelatinos al oului 
este de formă ovală (figura 1 a).......3

- Oul are un alt aspect  decît cel 
descris mai sus .................................4

3. Oul colorat uniform alb-gălbui, 
cu diametrul oului propriu-zis de 1,5-
2mm, iar împreună cu învelişul său 
gelatinos avînd dimensiunile de 2-2,5 
x 4-4,5mm.       

                    Triturus cristatus Laur.
- Oul bicolor, cu polul animal de 

culoare brună, cu diametrul oului 
propriu-zis de 1,5-1,7mm, iar împreună 
cu stratul său gelatinos – 2-2,5 x 3mm. 

                          Triturus vulgaris L.
4. Oul propriu-zis cu diametrul de 

aproximativ 2mm, iar împreună cu 
stratul gelatinos – 7-8 mm, cu polul 
animal de culoare brună; ouăle sînt 
depuse mai multe împreună, formînd o 
masă gelatinoasă de formă alungită care 
conţine cel mult 10 ouă şi este fixată de 
vegetaţia submersă (figura 2 a). 

                       Bombina bombina L.,
                       Bombina variegata L.
- Ouăle cu diametrul de 0,9-3,5 

mm; depuse mai multe împreună 
în şiraguri liniare care formează un 
cordon gelatinos (figura 2 b,c), o 
masă gelatinoasă plutitoare sau una de 
formă sferică sau ovală; embrionii la 
eclozare lipsiţi de branhii externe şi cu 
coada slab dezvoltată, filiformă. Icrele 
sînt răspîndite în lacurile de pe întreg 

teritoriul republicii..............................5
5. Oul cu polul animal de culoare 

brună sau sură, diametrul oului propriu-
zis de 2-2,5 mm; ouăle, în număr de 
1200-2600 [3], se unesc împreună 
formînd o masă gelatinoasă cu aspectul 
unui cordon gelatinos gros fixat de 
vegetaţia submersă. 

Pelobates fuscus Laur.
- Ouăle (2800-12600), unindu-se 

împreună, formează nu un cordon 
gelatinos, ci două .............................6

6. Ouăle formează două cordoane 
gelatinoase; în cadrul fiecărui cordon 
ouăle sînt aranjate în două şiruri 
regulare. Diametrul oului propriu-zis 
este de 1,5-2 mm,  diametrul cordonului 
gelatinos neextins – de 2-4 mm, iar al 
celui extins – 1,3-2,8 mm. Cordoanele 
gelatinoase sînt fixate de vegetaţia 
submersă (figura 2 c) sau se află la 
fundul apelor (figura 2 b). Un segment 
al cordonului gelatinos cu lungimea de 
1cm care stă liber în apă (adică nu este 
extins)  conţine cca 20 de ouă.

Bufo viridis Laur

N.B. La întinderea cordonului 
gelatinos de către femela ce se 
deplasează periodic printre vegetaţia 
acvatică, ouăle din cele două şiruri 
ale cordonului gelatinos se aranjează 
numai într-un şir şi atunci numărul 
ouălor într-un centimetru de cordon 
gelatinos se micşorează pînă la 6.

- Ouăle, la fel, formează două 
cordoane gelatinoase, însă în cadrul 
fiecărui cordon ele sînt aranjate nu în 
două ci în 4 şiruri regulare. Diametrul 
oului propriu-zis este de 1,5-2 mm, cel 
al cordonului gelatinos neextins – de 4-
5,4 mm, iar lungimea cordonului este 
de 1,5-3,6 m. Cordoanele gelatinoase 
sînt fixate de vegetaţia submersă. 
Un segment al cordonului gelatinos 

neextins cu lungimea de 1 cm conţine 
20 de icre.                                   

                                     Bufo bufo L.
7. Ouăle, depuse mai multe împreună, 

nu formează un cordon  gelatinos 
(figura 3 a, b).....................................8

8. Oul cu polul animal de culoare sură 
sau brună, cu diametrul oului propriu- 
zis de circa 1,5 mm, iar diametrul oului 
împreună cu stratul său gelatinos – 3-4 
mm; ouăle depuse împreună formează 
o masă gelatinoasă de formă ovală 
(figura 3 a) cu diametrul de 11-14 mm; 
embrionul de culoare galbenă. ...........9

- Oul cu polul animal ce variază între 
culorile brună şi neagră, cu diametrul 
oului propriu-zis de 0,9-3,5 mm, iar 
împreună cu stratul gelatinos – de 4-12 
mm; ouăle depuse împreună formează 
un strat gelatinos plutitor sau o masă 
gelatinoasă sferică sau ovală (figura 3 
a, b) de mărime mult mai mare decît în 
cazul precedent – 17-25 mm; culoarea 
embrionului brună-negrie.................10

9. Oul cu polul animal de culoare 
brună sau surie. Ouăle depuse împreună 
formează o masă gelatinoasă de formă 
ovală (figura 3 a). Diametrul maxim al 
masei gelatinoase proaspăt depuse este 
de 11-14 mm. Diametrul oului imediat 
după ovopozitare  împreună cu stratul 
său gelatinos încă nehidratat este de 
1,6-1,9 mm, după hidratare diametrul 
oului împreună cu învelişul gelatinos 
este de 4,3-4,8 mm. Ponta completă 
constă  din 690-1800 de ouă; icrele sînt  
fixate de plantele submerse; mai rar, 
stau la fundul bazinelor acvatice [1].    
                                    Hyla arborea L.

10. Oul este aproape în întregime 
negru (fiind de culoare deschisă numai 
la polul său vegetativ); diametrul oului 
propriu-zis – 2-3 mm, iar diametrul 
oului împreună cu stratul său gelatinos 
– 8-10 mm. Ouăle depuse împreună 
formează o masă gelatinoasă care, în 

2a 2b 2c
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primele ore după depunere, stă la fundul 
apei, apoi iese la suprafaţa ei. Ponta 
conţine 1600-2500 de ouă, diametrul 
pontei – 17-25 cm. Pontele  depuse mai 
multe una lîngă alta formează „cîmpuri” 
întinse pe suprafaţa apei. Pontele sînt 
prezente numai în lacurile din nordul 
şi, parţial, centrul republicii, pînă la 
linia de demarcare Sculeni – Corneşti 
– Orhei – Dubăsari.                

                          Rana temporaria L.
- Ou cu culoarea polului animal 

între brună şi negrie. Ouăle depuse 
împreună formează o masă gelatinoasă 
de formă ovală. Diametrul oului cu 
învelişul gelatinos nehidratat este de 
4,8 mm, după hidratarea învelişului  
gelatinos – de 7, 6 mm. Numărul de 
ouă în pontă este de 400-1600. Pontele 
proaspăt depuse iniţial se află sub apă, 
iar peste cîteva ore după depunere 
învelişul gelatinos al ouălor se 
hidratează şi pontele ies la suprafaţa 
apei. Pontele sînt depuse cîte una sau 
mai multe împreună, însă nu formează 
de regulă „cîmpuri” întinse de ponte, 
ca în cazul speciei Rana temporaria. 
Icrele sînt răspîndite mai frecvent în 
bazinele Codrilor Centrali, mult mai 
rar în nordul republicii....................11

11. Oul propriu-zis cu diametrul de 2-3 
mm, iar împreună cu stratul său gelatinos 
– 9-12 mm. Polul animal al oului este 
brun-negriu; ouăle depuse împreună 
formează o masă gelatinoasă ce pluteşte 
în mod solitar pe oglinda apei sau sînt 
unite cîte 2-3 împreună. Numărul de 
ouă într-o pontă – 400-1500. Diametrul 
pontei – 12-15 cm (figura 3 b). Pontele 
sînt  întîlnite mai frecvent în lacurile 
Codrilor Centrali. Spre sud, pontele pot 
fi atestate în lacurile republicii, pînă la 
linia de demarcare Hînceşti – Chişinău – 
Vadul lui Vodă.                                      

       Rana dalmatina Bonap.
- Oul propriu-zis are diametrul de 

Figura 3. Aspectul pontelor de Hyla arborea si Rana dalmatina: a. ponta de
                Hyla arborea; b. ponta de Rana dalmatina situată în grosul apei

3a 3b

Figura 4. Ponta speciei Rana ridibunda

4

0,9-3,5 mm, iar împreună cu stratul său 
gelatinos- 4-8 mm, polul animal al oului 
variază între culorile brună şi negrie; 
ouăle depuse împreună formează o 
masă gelatinoasă rotundă sau ovală 
amplasată sub apă (figura 4). Pontele 
sînt răspîndite în lacurile de pe întreg 
teritoriul republicii............................12

12. Oul cu polul animal de culoare 
brună, cu diametrul de 0,9-2,3 mm, iar 
împreună cu stratul său gelatinos – 7-8 
mm. Pontele sînt răspîndite în lacurile 
de pe întreg teritoriul republicii.            
                           Rana ridibunda Pal., 

                     Rana lessonae Camer.,                
                                Rana esculenta L.

 N.B. Dat fiind faptul că icrele 
complexului de ranide verzi Rana 
ridibunda Pal. x Rana lessonae 
Camer. x Rana esculenta L. sînt 
asemănătoare între ele şi de aceea 
nu este posibilă determinarea exactă 
a apartenenţei lor specifice, se 
recomandă ca după eclozarea icrelor, 
să se ia probe şi de larve care au deja 
trăsături caracteristice speciei şi pot fi 
determinate cu exactitate.

CONCLuZII

1. Pînă la ora actuală în Republica 
Moldova nu a existat o metodologie 
adecvată de determinare a icrelor şi 
pontelor celor 13 specii autohtone de 
amfibieni caudaţi şi ecaudaţi.

2. Metodologia de determinare 
a icrelor amfibienilor republicii 
noastre, descrisă în această lucrare, 
fiind elaborată în baza unor studii de 
lungă durată (realizate de autori atît pe 
teren, cît şi în laborator) şi a colectării 
unui material batrahologic bogat, este 
exactă şi uşor aplicabilă, de aceea va 
facilita cu mult determinarea speciilor 
autohtone de amfibieni de către toţi 

acei ce se interesează de ecologia 
batrahofaunei naţionale.
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