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Rezumat
Cercetările se referă la structura complexului de populaţii ale broaştelor verzi (Rana kl.
esculentus) din cadrul ariei naturale Cricova – Goian. S-a stabilit că speciile constitu-
ante Rana ridibunda şi Rana  lessonae  alcătuiesc respectiv 27,4 şi 47,6 %  din numărul
total de exemplare testate, iar forma hibridă Rana esculenta - 25,0%. Pentru acest com-
plex este caracteristic prezenţa a doar 5 morfe dorsale, comparativ cu 10 semnalate în
rezervaţia „Codri”. Cele mai numeroase sunt morfele MS, şi M, alte 3 morfe: Mhs,
hm şi hmS - sunt caracteristice pentru un număr mic de indivizi, acestea reprezentând
rezerva adaptivă a populaţiilor. Polimorfi smul scăzut este specifi c populaţiilor supuse
acţiunii factorilor antropici, indicând asupra vulnerabilităţii lor, şi necesităţii ameliorării
condiţiilor de mediu din cadrul arilor respective.
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Introducere
Studierea structurii şi dinamicii populaţiilor, în contextul impactului antropic,

prezintă unul din aspectele fundamentale în protecţia şi conservarea biodiversităţii.
În cadrul diverselor habitate acvatico-palustre ale interfl uviul Nistru-Prut se întâlnesc
speciile de broaşte verzi: broasca-mare-de-lac (Rana ridibunda) şi broasca-mică-de-
lac (Rana lessonae). Anterior se considera că specia Rana esculenta este o specie
intermediară dintre speciile Rana ridibunda şi Rana lessonae.  Pentru mult timp această
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formă a fost considerată ca o subspecie - Rana esculenta lessonae. Zoologul polonez
Berger L. [2] a demonstrat că broaştele incluse în specia Rana esculenta lessonae, în
realitate reprezintă un hibrid între Rana ridibunda şi Rana lessonae, astfel că Rana
esculenta nu poate fi  considerată o specie independentă. Apoi, a fost elaborată o nouă
ipoteză, conform căreia gruparea de broaşte verzi din Europa constă din două specii
bisexuale (Rana lessonae şi Rana ridibunda), şi două specii hibride (Rana esculenta şi
Rana species), care se reproduc prin hibridogeneză [8]. Clarifi carea structurii specifi ce
necesită un studiu mai detaliat, deşi este evident faptul că acest grup de ecaudate sim-
patrice alcătuiesc un complex funcţional denumit Rana esculentus.

Cercetările recente au arătat că structura şi dinamica populaţiilor mixte de broaşte
acvatice, considerate ca metapopulaţii, corelează cu mărimea şi forma lacului. Studi-
ile cariologice şi molecular-biologice au arătat că în rezultatul hibridizării apar forme
semiclonate, la care unul din genotipuri părinteşti, şi anume masculii formelor hibride,
nu participă la fecundare şi sunt substituiţi cu una din speciile paterne. Anume prin
aceasta se explică procentul mic de specimeni reproductivi ai speciei Rana esculenta.
O importanţă deosebită în menţinerea sistemelor hibridogene au preferinţele diferitor
forme de broaşte  faţă de locurile de trai [1].

Un alt aspect extrem de important în monitorizarea populaţiilor îl reprezintă studiul
polimorfi smului biologic. Polimorfi smul sporeşte capacităţile adaptive ale populaţiei
şi, implicit, face să crească potenţialul speciei, menţinându-şi homeostazia în condiţiile
schimbătoare ale mediului înconjurător [6]. În cadrul diferitor habitate complexul
broaştelor verzi prezintă o diversitate mare a morfelor dorsale şi abdominale. Morfa
dorsală şi abdominală reprezintă un mod de camufl are, sau de adaptare la condiţiile
mediului [7]. Anume  polimorfi smul condiţionează capacitatea înaltă de adaptare,
ranidele verzi fi ind prezente practic în toate tipurile de bazine acvatice din Republica
Moldova. Cercetările noastre se referă la analiza unui material acumulat pe parcursul
anilor 2011– 2012 în cadrul proiectului instituţional ”Studiul ariei naturale din bazinul
cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversităţii  şi protecţiei
obiectelor geologice şi hidrologice”. Scopul acestor investigaţii constau în stabilirea
structurii de specie şi a polimorfi smului complexului ranidelor verzi în cadrul
ariei de studiu.

Materiale şi metode
Determinarea structurii de specie a complexului populaţiilor ranidelor verzi  s-a

realizat prin metoda deductivă, bazată pe relaţia dintre anumite proporţii ale corpului,
astfel ca lungimea corpului şi lungimea gambei (L/T). Această metodă a fost elaborată
de Bannikov [8] şi se referă la diferenţele în lungimea relativă a gambei la trei specii
care intră în complexul broaştelor verzi din Europa Centrală. Deoarece Rana esculenta
este un hibrid dintre cele două specii, respectiv şi mărimile relative ale proporţiei cor-
pului au valori intermediare. Diferenţele între formele paterne şi cea hibridă se referă şi
la alţi 15 parametri şi 4 indici morfometrici. Însă, fi ind o specie hibridă Rana esculenta
are trăsături comune cu speciile paterne în ceea ce priveşte habitatul ocupat, comporta-
mentul, înmulţirea şi dezvoltarea, şi desigur  aspectele cromatice.

În scopul determinării polimorfi smului populaţional referitor la caracterul cromaţiei
dorsale a fost utilizată metoda propusă de Iscenco V.G. [9] pentru broaştele brune şi
adaptată de către noi [4]  şi pentru broaştele verzi. Pe parcursul perioadei de investigaţie
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au fost testaţi 84 indivizi de broască verde, determinând următoarele elemente ale color-
itului părţii dorsale a corpului:

- prezenţa, numărul şi dimensiunile petelor de culoare întunecată de pe partea
dorsală a corpului;

- prezenţa, caracterul şi culoarea dungii dorso-mediane;
In rezultatul analizării datelor am depistat următoarele tipuri de morfe (fenotipuri)

de bază:
Maculata (M). Se caracterizează prin prezenţa pe partea dorsală a corpului a circa

10 pete de culoare întunecată, cu diametru de 2-7 mm. Confi gurarea acestor pete diferă,
poziţia lor fi ind difuză sau formând două şiruri de-a lungul corpului (foto 2).

Hemimaculata (hm). Numărul petelor dorsale este mai mic de 5, poziţia lor, de
regulă, fi ind difuză şi doar rareori amplasate într-un şir.

Punctata (P). Pentru această morfă este caracteristic prezenţa unui număr mare
(peste 10) de pete sau puncte cu dimensiunile mai mici de 2 mm. In alte cazuri, printre
ele pot fi  prezente şi câteva pete de dimensiuni mai mari.

Hemipunctata (hp). Numărul de puncte este cu mult mai mic decât la morfa
precedentă.

Burnsi (B). Petele întunecate de pe spate lipsesc sau sunt slab evidenţiate.
Striata (S). Reprezentanţii acestei morfe au o dungă dorso-mediană de culori vari-

ate: gri, verde sau neagră. Această dungă poate fi  prezentă concomitent cu pigmentarea
diferită a părţii dorsale şi în rezultat este posibilă formarea următoarelor fenotipuri:
MS, PS, hmS, hpS sau BS.

Hemistriata (hs). Dungă dorsomediană este întreruptă  şi poate avea culori difer-
ite. Această morfă la rândul său poate forma alte  combinaţii sau fenotipuri, astfel ca
Mhs, hmhs etc.

Astfel, pentru caracterizarea polimorfi smului Rana kl. esculentus  pot fi  utilizate 19
fenotipuri: M, hm, B, P, hp, MS, Mhs, hmS, hmhs, BS, Bhs,  PS, Phs, hpS, hphs, MP,
Mhp, hmP, hmhp. Forma rugusa (R), stabilită în lucraraea precedentă [5] drept morfă,
din considerente metodologice, ulterior nu va fi  analizată. În scopul aprecierii gradului
de polimorfi sm s-a determinat indicele polimorfi smului (I

p
), calculat în baza formulei:

I
p
 = n / N, unde n reprezintă numărul de morfe depistate în cadrul populaţiei cercetate,

iar N – numărul de morfe caracteristice speciei (grupului de populaţii sau complexului
cercetat).

Rezultate şi discuţii
1.Caracteristica ariei. Zona studiata reprezintă un sector al văii râului Ichel, situat

pe Podişul Moldovei Centrale, în regiunea Codrilor de Est. Suprafaţa sa prezintă un
relief deluros, puternic dezmembrat de ravene şi vâlcele adânci, deseori în formă de
canioane. La baza bazinului se afl ă roci terţiare, acoperite cu o cuvertură de argile loes-
soidale şi luturi (foto 1).

Valea este puternic şerpuitoare, cu lăţimea de 0,7 km lângă s. Goian. Versanţii
sunt abrupţi, concavi, cu altitudinea de 120 - 150 m, în multe locuri la talpă verticali,
cu dezgoliri ale rocilor de bază, constituiţi din argile nisipoase şi nisipuri. Lunca este
bilaterală, deseori întreruptă, cu o lăţime de 50-400 m, constituită din argile nisipoase,
uneori acoperită cu bucăţi calcaroase de stâncă, pe alocuri fi ind înmlăştinită.
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Foto. 1. Albia r. Ichel în preajma s. Goian.
Albia este şerpuitoare, neramifi cată. Lăţimea râului este de 1-7 m, adâncimea – 0,1

– 0,8 m, viteza cursului de apă – 0,2-0,7 m/s. Patul albiei este neted, mâlos, în multe
locuri acoperit cu nisip şi pietriş. Alimentarea râului Ichel este predominant nivală şi
pluvială. Mersul anual este încălcat de moine iarna şi de viituri înalte vara.  Viiturile
pluviale durează în medie 10 zile; faza de creştere este de 3 zile, iar de scădere 7 zile.
Debitul mediu anual de apă pentru toată perioada de observaţii este de 0,74 m3/s [3].

Lista sistematică de plante la această etapă include 367 de specii, inclusiv şi plante
acvatice. Din cele 178 de specii şi varietăţi de alge evidenţiate în componenţa planc-
tonului şi bentosului râului Ichel, 63 sunt indicatoare a nivelului de poluare a apei cu
substanţe organice dizolvate. Cea mai numeroasă este grupa betamezosaprobă cu 22
specii şi varietăţi de alge.

În urma prelucrării probelor  colectate din bazinul cursului inferior al râului Ichel
au fost identifi cate  150 specii de animale nevertebrate, încadrate în 4 încrengături,
7 clase, 19 ordine, 62 familii. Pe parcursul perioadei de reper, în cadrul ariei au fost
identifi cate 6 specii de amfi bieni, 4 specii de reptile, 47 specii de păsări şi 14 specii de
mamifere.

2. Structura de specie a complexului Rana esculentus. Analiza biomorfologică a
populaţiei de broaşte verzi din râul Ichel a arătat că structura este extrem de complicată.
Această situaţie este cauzată de încrucişarea  liberă între două populaţii principale:
Rana  ridibunda şi Rana lessonae. În rezultatul acestei încrucişări apare o formă
hibridă, numită Rana  esculenta. Astfel, noi vom discuta structura complexului speci-
ilor Ridibunda × Lessonae.

Determinarea structurii speciilor a fost efectuată prin metode deductive la baza
cărora stă relaţia dintre anumite proporţii ale corpului şi anume: lungimea corpului (L) şi
lungimea gambei (T) - L/T. Este cunoscut faptul că lungimea relativă maximală a tibiei
este caracteristică pentru Rana ridibunda, pe când la Rana lessonae  ea înregistrează
valori minimale. Deoarece Rana esculenta este un hibrid dintre cele două specii, re-
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spectiv mărimile relative ale corpului primesc valori intermediare.  Dacă tibiile sunt
apropiate de femur şi aranjate perpendicular  axei longitudinale a corpului, atunci
articulaţiile tibio-tarsiene la Rana ridibunda se suprapun, la Rana esculenta numai se
ating, iar la Rana lessonae  lase loc între articulaţii [8].

    Analiza indicelui L/T, caracteristic pentru populaţia de broaşte verzi în râul Ichel,
ne arată că el variază în limitele 1,43-2,28. Poziţionarea speciilor, adică numărului lor,
în limitele date ne permite să delimităm anumite grupe după acest indice (tab. 1).

Tabelul 1. Structura de specie a complexului Rana esculentus din unele
biotopuri, ( %).

Specia Goian Codrii Chişinău
Rana ridibunda 27,4 46,4 53,1

Rana lessonae 47,6 10,3 38,3

Rana esculanta 25,0 43,3 8,6

Raport       1,1 : 1,9 : 1      4,5 : 1 : 4,2      6,1 : 4,4 : 1

Astfel, pentru populaţia speciei Rana ridibunda indicele L/T variază în limitele
1,43-1,77. La această specie se referă 23 de exemplare sau 27,4% din numărul total de
exemplare testate. Pentru specia Rana esculenta sunt caracteristice variaţiile indicelui
L/T în limitele 1,78 - 1,89. La această specie se referă 21 exemplare sau 25,0%. Spe-
cia Rana  lessonae prezintă  variaţii ale indicelui L/T în limitele 1,92 - 2,28, la care se
referă 40 exemplare, ce constituie  47,6 %.

Strictura de specie a complexului este relativ stabilă, adică cu predominarea
populaţiilor paterne, în cazul ariei naturale Goian şi bazinelor acvatice din Chişinău, pe
când în rezervaţia Codrii, cota-parte a populaţiei hibride constituie 43,3, ea dominând
în raport cu cele fondatoare.

3. Polimorfi smul complexului Rana esculentus. Polimorfi smul populaţiei determină
capacitatea şi potenţialul acestea de a se adapta la diverse condiţii de habitat. Uniformi-
tatea condiţiilor favorizează manifestarea unui polimorfi sm scăzut, şi invers, condiţii
variate ale habitatului condiţionează un polimorfi sm  înalt. Habitatul populaţiilor de
broaşte verzi este prezentat prin diferite bazine acvatice. În cazul studiului dat  în cali-
tate de habitat este folosit râul Ichel.

 În rezultatul testării a  84 de broaşte verzi şi  analizei datelor obţinute au fost
evidenţiate 5 morfe dorsale. Analiza polimorfi că a speciei Rana ridibunda (n=23) a
demonstrat că pentru specia dată sunt caracteristice  4 morfe:  MS caracteristică pentru
13 indivizi sau 56,6%, următoarea M  -  8 indivizi sau 34,8 % (fi g.1). Restul morfelor,
hm, Mhs au  fost depistate la câte un singur exemplar al speciei, ceea ce reprezintă câte
4,3 % Din datele prezentate reiese  că pentru specia Rana ridibunda principalele  morfe
sunt: MS şi M, acestea fi ind morfele de bază şi pentru întregul complex al broaştelor
verzi. Morfele hm şi Mhs sunt morfe secundare, de rezervă a populaţiei respective.

În rezultatul testării populaţiei de Rana esculenta privitor la manifestarea polimor-
fi smului dorsal am constatat prezența a 4 morfe dorsale. Morfa de bază, care constituie
circa 71,4 % din efectivul testat (n=21), este MS. Altele  3 morfe, reprezintă rezerva
adaptivă a populaţiei: MhS – 19,0% (n=4), hm  şi M – câte   4,8%, sau câte 1 individ
(fi g. 2).
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Foto. 2. Morfele
dominante M şi MS
caracteristice ariei
studiate.

Fig. 1. Polimor-
fi smul speciei Rana
ridibunda.

În rezultatul testării populaţiei de Rana lessonae (40 indivizi), am constatat prezen-
ta a 5 morfe dorsale. Morfele de bază sunt:  MS  - 45,0% (18 indivizi) şi M – 25,0% (10
indivizi). Altele 3 morfe: Mhs - 15,0% (n=6), hm  - 12,5% (n=5) şi hmS  - 2,5% (n=1),
reprezintă rezerva adaptivă a populaţiei date (fi g. 3).

Fig. 2. Polimorfi s-
mul speciei Rana escu-
lenta.
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Fig. 3. Polimorfi s-
mul speciei Rana lesso-
nae.

4. Analiza comparativă a polimorfi smului în cadrul diferitor populaţii. Pe parcursul
ultimilor ani au fost studiate mai multe populaţii de ranide verzi de pe teritoriul Repub-
licii Moldova [5].  Astfel, în cadrul bazinelor acvatice ale rezervaţiei “Codrii” au fost
depistate 10 morfe dorsale, indicele polimorfi smului fi ind relativ înalt – 0,53 (tab. 2).
Cele mai reprezentative sunt:  Mhs cu frecvenţa de 26,8, M  -  25,8, MS – 24,7. Morfele
cu o frecvenţă mai mică sunt: hmS cu frecvenţa de 7,2, hpS şi hm fi ecare cu câte 3,1.
Următoarele morfe B, Bhs, hmhs au fi ecare o frecvenţă de 2,1, iar BS - 1,1.

Tabelul 2. Polimorfi smul Rana  kl. esculentus în cadrul diferitor populaţii
locale, ( %).

Morfa Goian „Codrii” Chişinău
M 25,0 25,8 43,5

MS 45,0 24,7 41,5

Mhs 15,0 26,8 11,3

hm 12,5 3,1 2,5

P - - 1,5

BS - 1,1 -

hpS - 3,1 -

hmhs - 2,1 -

hmS 2,5 7,2 -

Bhs - 2,1 -

B - 2,1 -

Ip 0,26 0,53 0,26

În cadrul lacului „La izvor”  din or. Chişinău au fost depistate 5 morfe, indicele
fi ind de doar 0,26. Cele mai reprezentative sunt: M cu frecvenţa de 43,5  şi MS cu 41,5.
Morfele cu o frecvenţă mai mică sunt: Mhs - 11,3, hm - 2,5 şi P  - 1,5.

Pentru populaţiile Rana (Pelophylax) kl. esculentus din diferite bazine acvatice ale
zonei centrale a Republicii Moldova sunt caracteristice 11 morfe, din cele 19 combinaţii
posibile, ceea ce constituie 57,8 %. Cele mai reprezentative morfe prezente în toate cele
trei grupe de populaţii locale cercetate sunt: M cu o frecvenţă cuprinsă în limitele 25,0
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– 43,5; MS cu 24,7 – 45,0; hm cu 2,5 – 12,5 şi Mhs cu 11,3 - 26,8 %. Morfa hmS este
prezentă în două lacuri, lipsind în lacurile din Chişinău, iar alte 6 morfe sunt prezente
doar într-un singur lac.

În rezultatul cercetărilor noastre am stabilit că gradul de polimorfi sm al populaţiilor
Rana (Pelophylax) kl. esculentus, corelează pozitiv cu dimensiunile bazinului, distanţa
până la localităţile limitrofe. Astfel, în cadrul lacului din rezervaţia „Codrii” se întâlnesc
10 morfe, pe când în lacul din oraşul Chişinău şi aria naturală Cricova-Goian doar câte
5 morfe dorsale. Anume prin acest aspect morfometric se manifestă rolul în bioindicaţie
al amfi bienilor, care poate fi  utilizat efectiv în aprecierea capacităţii homeostatice a
populaţiilor şi a stării mediului lor de viaţă. Realizând o comparaţie cu alte complexe
de Rana esculentus de pe teritoriul Republicii Moldova, se observă că polimorfi smul
populaţiilor studiate în cadrul ariei naturale Cricova–Goian este foarte scăzut, indicând
asupra vulnerabilităţii lor, şi deci asupra necesităţii ameliorării condiţiilor de mediu din
cadrul ariei studiate.

Amfi bienii ecaudaţi, şi în mod special broaştele verzi, ocupă o poziţie deosebită
în cadrul structurii trofi ce a ecosistemelor acvatice şi palustre. Graţie specifi cului
dezvoltării lor ontogenetice, are loc delimitarea maximală a nişelor ecologice: mor-
molocii fi ind forme acvatice, fi tofage, pe când maturii – tereştri, sau amfi bionţi, mani-
festându-se ca răpitori. În plus, mormolocii sunt veriga crucială în lanţurile trofi ce ac-
vatice, utilizând efectiv biomasa perifi tonului, favorizând astfel la maximum circuitul
substanţei şi fl uxul energetic. Deci, amfi bienii reprezintă un component indispensabil al
ecosistemelor naturale şi antropizate, fi ind bioindicatorii efectivi ai acestora.

Concluzii
1. Aria naturală studiata reprezintă un sector al văii râului Ichel, situată pe Podişul

Moldovei Centrale, în regiunea Codrilor de Est. Suprafaţa sa prezintă un relief deluros,
puternic dezmembrat de ravene şi vâlcele adânci, deseori în formă de canioane. Com-
plexul fl oristic şi faunistic este de luncă cu reprezentanţă pe sectoarele adiacente de
vegetaţie petrofi lă şi cu o lume animală foarte variată.

2. Pe parcursul perioadei de reper, în cadrul ariei Cricova-Goian, au fost identifi cate
6 specii de amfi bieni: Bombina bombina, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina,
Rana ridibunda, Rana lessonae. Broaştele verzi, la care se referă ultimele două specii,
sunt cele mai reprezentative, fi ind întâlnite chiar şi in apele puternic poluate.

3. Indicele L/T pentru populaţia de broaşte verzi în râul Ichel variază în limitele
1,43-2,28. Pentru populaţia speciei Rana ridibunda acesta  variază în limitele 1,43-
1,77, la această specie referindu-se 27,4% din numărul total de exemplare testate. Pen-
tru specia Rana esculenta sunt caracteristice variaţiile indicelui în limitele 1,78 - 1,89,
aici referindu-se 25,0%. Specia Rana  lessonae prezintă  variaţii ale indicelui L/T în
limitele 1,92 - 2,28, la care fac parte 47,6 % din efectivul complexului.

4. Analiza polimorfi că generală a populaţiilor de broaşte verzi  din cadrul bazinului
inferior al râului Ichel, demonstrează că pentru ele sunt caracteristice 5 morfe. Cele mai
reprezentative sunt morfele M şi MS, alte 3 morfe (Mhs, hm şi hmS), fi ind caracteris-
tice pentru un număr mic de indivizi, reprezintă rezerva adaptivă a complexului Rana
esculentus.

5. În rezultatul cercetărilor am stabilit că gradul de polimorfi sm al populaţiilor
Rana (Pelophylax) kl. esculentus, corelează pozitiv cu dimensiunile bazinului, distanţa
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până la localităţile limitrofe şi negativ cu acţiunea factorului antropic. Astfel, în cadrul
lacului din rezervaţia „Codrii” se întâlnesc 10 morfe, pe când în bazinele din oraşul
Chişinău şi aria naturală Cricova-Goian doar câte 5 morfe dorsale. Deci, polimorfi smul
populaţiilor supuse acţiunii sporite a factorilor antropici este scăzut, indicând asupra
vulnerabilităţii lor, şi asupra necesităţii ameliorării condiţiilor de mediu din cadrul bi-
otopurilor respective.
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