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Date despre activitatea 
în timpul reproducerii 
la tritonul comun
(Triturus vulgaris)
în douã bãltoace temporare
din Valea Târnavei Mari

(Rezumat)
Deºi tritonul comun (Triturus vulgaris)
este o specie rãspânditã în România,
puþine studii se referã la activitatea sa în
perioada de reproducere (COGÃLNI -
CEANU, 1999). Studiul de faþã prezintã
rezultatele preliminare asupra a douã
(sub)populaþii din Valea Târnavei Mari,
în perioada reproducerii, privind proble-
matica: 
– Cât de sincronizatã este activitatea
masculilor ºi cea a femelelor la începutul
perioadei de reproducere?
– Cum influenþeazã temperatura activi-
tatea indivizilor acvatici?
– Existã vreo diferenþã între dimensiunile
ºi fitnessul indivizilor în condiþiile
locale?

Material ºi metode

1. Descrierea habitatelor acvatice
Studiul a fost efectuat în primãvara anu-

lui 2002. Am studiat douã bãltoace temporare,
prima (în cele din urmã ne referim la ea ca la
balta „1”) are o suprafaþã de aproximativ 0,044
ha. Suprafaþa a fost mãsuratã imediat la începutul
perioadei activitãþii acvatice a tritonilor. Balta
este complet umbritã de copacii din jur (Quercus
sp., Carpinus sp.). Adâncimea maximã a apei
este de apr. 70 cm, suprafaþa cu o adâncime >20
cm fiind în jur de 75% (estimare vizualã). Luând
în considerare aceste caractere, definesc aceastã

baltã ca fiind „adâncã”. Nu am observat plante
acvatice, în perioada de studiu fiind prezentã
doar Lemna sp., în cantitãþi mici. Substratul bãlþii
este mâlos, cu un strat de frunze uscate, culoarea
apei este de maro închis. A doua baltã (în conti -
nu are numitã balta „2”) se aflã la o distanþã de
aproximativ 200 m de prima. Suprafaþa ei la
începutul studiului a fost 0,1 ha, adâncimea ei nu
a depãºit 20 cm, porþiunea adâncã a acestei bãlþi
fiind în jur de 30%. Luând în considerare acestea,
balta a fost consideratã ca fiind mai puþin adâncã.
Aceastã baltã se situeazã în luminiº de pãdure,
razele soarelui  încãlzind-o foarte repede. Vege-
taþia este alcãtuitã din tufe de graminee.
Menþionez prezenþa în numãr mare a anelidei
Tubifex sp. (apr. 4 grãmezi/m2), ceea ce indicã un
grad ridicat de material organic în apã. Ambele
bãlþi prezintã loc pentru pontã ºi pentru alte
specii de amfibieni ca tritonul cu creastã (T.
cristatus), broasca de pãdure (Rana dalmatina),
broasca de munte (R. temporaria) ºi în perioada
de varã izvoraºul cu burta galbenã (Bombina va -
ri egata). Ambele bãlþi au secat în a doua jumã-
tate a lunii mai în 2002, iar din septembrie s-au
umplut din nou cu apã. În perioada verii conþinu-
tul de apã a bãltoacelor a variat în funcþie de pre-
cipitaþie. Datoritã caracterului temporar ºi a dis-
tanþei de apele constante, bãlþile nu conþin peºti,
predatorii fiind reprezentaþi de Odonate (larve) ºi
Coleoptere acvatice (Ditiscidae – larve ºi adulþi).

2. Metode de studiu
Observaþiile au fost efectuate în perioada

16 februarie – 10 martie, pe o perioadã de 23 zile,
dintre care ieºiri pe teren au fost efecuate 16 zile,
în orele de dupã masã. Capturarea tritonilor s-a
efectuat cu mâna, pentru a scãdea gradul de per-
turbare a mediului acvatic în perioada de repro-
ducere, bãlþile fiind mici. De asemenea am fo -
losit ºi capcane subacvatice – pe timp de noapte
– confecþionate de mine dupã metoda descrisã de
OLSON et al. (1997) ºi Froglife (2001), luând în
considerare ºi mãsurile de prevenire a mortalitãþii
prin asfixiere, descrise de aceiaºi autori. Cap-
canele s-au folosit pentru a detecta prezenþa unor
specii (T. cristatus), care nu au putut fi obser-
vate/colectate manual. Am folosit nouã capcane
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în balta „1” ºi ºapte capcane în balta „2”, în
aceasta din urmã capcanele fiind aºezate doar în
„zona adâncã” (vezi mai sus), pentru cã în cele-
lalte porþiuni nu ar fi fost eficiente datoritã adân -
cimii foarte mici a apei. Colectarea manualã s-a
folosit pe timp de 10 minute, indivizii capturaþi
fiind reþinuþi pentru mãsurãtori ºi identificare. 
S-a mãsurat lungimea corpului, cu o precizie de
0,5 mm, precum ºi greutatea ei cu o ba lanþã
KERN de 0,1 g precizie, fãrã a anestezia ani-
malele. Câteva femele au fost reþinute pentru
reproducere în captivitate, dupã care au fost
mãsurate. Indivizii mãsuraþi au fost marcaþi cu o
combinaþie unicã prin tãierea degetelor (metoda
lui TWITTY, în DONELLY et al., 1994). Am
mãsurat temperatura apei în dreptul capcanelor,
iar în cazul capturãrii cu mâna am mãsurat (mai
multe citiri) temperatura apei în zona de colec -
tare. Folosind datele referitoare la lungimea ºi
greutatea corpului, am calculat indicele de con -
diþie (Condition Index = CI) al fiecãrui individ
mãsurat, folosind formula lui WEATHERLEY
(citat de JEHLE and HÖDL, 1998): CI = greu-
tatea corpului (mg)/lungimea corpului (mm)3 x
100.

3. Prelucrare statisticã 
Pentru a compara mediile s-a folosit

proba t. Înaintea folosirii probei, s-a testat nor-
malitatea distribuþiei, folosind testul KOLMO -
GOROV–SMIRNOV. Corelaþia SPEARMAN
(rs) s-a folosit pentru a vedea dacã existã vreo
corelaþie între temperaturã ºi numãrul de indivizi
activi în apã (p<0,05). La calcularea eficienþei
capcanelor comparativ cu capturarea  manualã
am luat în considerare faptul cã numãrul cap-
canelor nu a fost acelaºi în cele douã bãlþi.

Rezultate

1. Activitatea tritonilor
în cele douã bãlþi
În balta „1” activitatea tritonilor a

început încet, primul exemplar mascul a fost
prins la data de 17 februarie, la o temperaturã a
apei de 7 °C. În urmãtoarele zile numãrul mas-
culilor a rãmas mic, în a treia zi nu am gãsit

exemplare active. În aceastã perioadã se observã
ºi o scãdere a temperaturii apei (Fig. 1). Primele
femele apar în data de 24 februarie în aceastã
perioadã, numãrul masculilor capturaþi creºte la
13 indivizi. În noaptea acestei zile temperatura
scade brusc datoritã unei ninsori, ceea ce are
drept consecinþã scãderea numãrului masculilor,
iar femelele devin inactive. Numãrul animalelor
active creºte semnificativ cu creºterea tempera-
turii (rs=0,79, p<0,05 pentru masculi, rs=0,64,
p<0,05 pentru femele). Raportul mascul:femelã
la apariþia femelelor este de 6,5:1 (în data de 24
februarie, Fig. 1), dar se schimbã în timp,
devenind aproape egalã în data de 9 martie
(Tabel 1). 

În balta „2” se observã de asemenea o
corelaþie pozitivã între temperatura apei ºi indi-
vizii activi (rs=0,53, p<0,05 pentru masculi,

rs=0,73, p<0,05 pentru femele, vezi Fig. 2). Ra -
portul mascul:femelã se schimbã asemãnãtor
bãlþii „1”, la începutul sezonului acvatic fiind în
favoarea masculilor, egalându-se cu trecerea tim-
pului, vezi Tabel 1, Fig. 1). Numãrul indivizilor
capturaþi cu mâna pe o perioadã de 10 minute
este mai mare în balta „2”, decât în balta „1”
(Tabel 2). Raportul dintre indivizii capturaþi în
capcane ºi numãrul indivizilor capturaþi manual
diferã în cele douã bãlþi: în balta „1”, au fost mai
eficiente capcanele, iar în balta „2” a fost mai efi-
cientã captura cu mâna (Tabel 2). Datoritã
numãrului mic al exemplarelor recapturate, nu
am putut calcula dimensiunile celor douã popu-
laþii. În balta „1” frecvenþa recapturãrilor a fost
de 7,93% din 63 indivizi marcaþi, iar în balta „2”
de 6,5% din 123 indivizi marcaþi.

2. Dimensiunile indivizilor
celor douã populaþii
Testul KOLMOGOROV–SMIRNOV a

arãtat cã distribuþia dimensiunilor indivizilor nu
diferã semnificativ de cea normalã. Dimensiunile
indivizilor din bãlþile temporare sunt mai mici,
decât a celor din bãlþile permanente citate în lite -
raturã (Tabel 3). Greutatea la masculi ºi condiþia
femelelor nu diferã semnificativ între cele douã
bãlþi (Tabel 3), în rest diferenþele sunt signifi-
cante.
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Discuþii

Amfibienii sunt organisme poikiloterme,
temperatura corpului lor depinde de temperatura
mediului înconjurãtor. În zona temperatã activi-
tatea indivizilor în timpul anului, precum ºi în
perioada de reproducere este de asemenea influ-
enþatã de temperaturã la mai multe specii
(KUSANO and FUKUYAMA, 1989; FUKUYA-
MA and KUSANO, 1992; WISNIEWSKY et al.,
1980). În cazul tritonului comun (Triturus vul-
garis) în ambele bãlþi am observat o creºtere a
activitãtii acvatice odatã cu creºterea tempera-
turii apei. De asemenea, numãrul indivizilor
activi capturaþi cu mâna este mai mic în balta „1”
(unde temperatura apei este mai micã), decât în
balta „2”. Numãrul masculilor activi la începutul
perioadei de reproducere în cazul nostru este mai
mare, decât cea a femelelor, ceea ce înclinã
raportul dintre sexe în favoarea masculilor. Pe
parcursul perioadei de reproducere raportul din-
tre sexe se se apropie de 1:1, fiind totuºi cu puþin
în favoarea masculilor. Cu toate cã nu am studiat
miºcarea tritonilor prin „închiderea completã” a
habitatelor acvatice ºi colectarea indivizilor care
imigreazã în apã, se pare cã mare parte a fe -
melelor intrã în apã cu puþin timp dupã intrarea
masculilor, raportul dintre sexe fiind aproape
egal în a cincea zi în ambele bãlþi, acesta men þi -
nându-se ºi în zilele urmãtoare. Raportul ap roape
egal între sexe la tritoni ºi salamandre este un
fenomen comun, în unele cazuri numãrul feme -
lelor depãºind chiar pe cea a masculilor. Acest
fenomen nu se observã în majoritatea anurelor
din zona temperatã, cum ar fi broasca râioasã
brunã, Bufo bufo (DAVIS and HALLIDAY,
1979; GITTINS et al., 1980), unde numãrul mas-
culilor prezenþi în locul de reproducere poate
depãºi cu mult numãrul femelelor. VERRELL
and HALLIDAY (1985) au notat într-o baltã per-
manentã din Anglia începutul migrãrii de primã-
varã la Triturus vulgaris (5 martie), capturând
totodatã 105 masculi ºi 216 femele. La alte specii
de urodele se observã clar intrarea masculilor
înaintea femelelor (aproximativ 18 zile, SEM -
LITSCH et al., 1993). DOUGLAS (1979) no tea -
zã cã odatã pornitã, migraþia masculilor de

Ambistoma jeffersonianum nu este opritã de tem-
peraturile joase, pe când migraþia femelelor este.
Astfel mediul extern poate cauza schimbarea
activitãþii indivizilor, provocând un raport între
sexe diferit de 1:1. Aceste miºcãri selective pot
duce la prezenþa masculilor în locul de reprodu -
cere înaintea femelelor, acestea având timp pen-
tru a-ºi dezvolta caracterele secundare (creasta)
mãrindu-ºi sansele pentru reproducere (GREEN,
1991). În cazul nostru, se pare, ºi femelele sunt
prezente destul de timpuriu în apã, activitatea
celor douã sexe este sincronizatã. Aceastã strate-
gie s-a observat în cazul tritonilor, care se repro-
duc în habitate schimbãtoare (DODD, 1993), ºi
poate fi explicatã prin adaptarea la condiþiile de
mediu: capacitatea de a explora cu eficienþã ma -
xi mã habitate acvatice temporare. De asemenea,
reproducerea târzie poate mãri competiþia între
larve ºi mortalitatea datoritã desecãrii bãlþii
(MORIN et al., 1990). Aceastã ipotezã se pare cã
este contrarã observaþiilor lui VERRELL ºi
HALLIDAY (1985), care într-o apã permanentã
au observat sincronizarea celor douã sexe în ceea
ce priveºte intrarea în apã. Bãlþile studiate de
mine au secat în a doua jumãtate a lunii mai, iar
dupã reumplere, tritonii nu au mai revenit în
baltã. În aceste condiþii perioada acvaticã este
foarte scurtã comparativ cu populaþia din Anglia
unde indivizii au rãmas în apã pânã în decembrie.
Nu am observaþii despre eventuala adaptare la
condiþiile temporare a juvenililor (plasticitate fe -
no tipicã, vezi de exemplu LOMAN, 1999), care
ar putea mãri ºansele de metamorfozã în condiþii
temporare. Diferenþele dintre indivizii din bãlþile
permanente (literaturã) ºi temporare pot fi expli-
cate prin condiþiile de mediu frecvent schimbã-
toare, cum ar fi în cazul meu caracterul temporar
al bãlþilor, dar diferenþe de acest gen, precum ºi
rata mai mare a mortalitãþii sau numãrul mic al
ouãlor depuse pot fi provocate ºi de inundaþiile
periodice (BOSMAN et al., 1997; COGÃL-
NICEANU, 1997, 1999; COGÃLNICEANU and
MIAUD, 2002; COGÃLNICEANU et al., 1997).
Diferenþele dimensiunilor femelelor din bãlþile
stu diate de mine, precum ºi diferenþele în nu -
mãrul de indivizi capturaþi cu mâna explic cu
urmãtoarele ipoteze: (i) Cantitatea bogatã de
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hranã ºi condiþile bune de temperaturã atrag tri-
tonii în balta „2”. Este cunoscut cã tritonii folo -
sesc balta pentru reproducere, dar ºi pentru a se
hrãni (VERRELL and HALLIDAY, 1985). De
asemenea, tritonii pot gãsi apa pentru reproduce -
re bazându-se pe mirosul specific a acesteia
(JOLY and MIAUD, 1989, 1993). (ii) Presupun
cã femelele din balta „1” sunt mai în vârstã (fiind
mai lungi) ºi depun în locuri mai puþin frecven-
tate pentru a evita competiþia. În acest caz fe -
melele aleg „intenþionat” aceastã balta. (iii) Dis-
tribuþia observatã de mine aratã doar o perioadã
din viaþã, dinamica pe termen lung al populaþiei
schimbându-se în viitor. În viitor sunt necesare
studii mai aprofundate, pentru a cunoaºte mai în
detaliu adaptarea populaþiilor ºi comportamentul
indivizilor în condiþiile temporare, departe de
populaþiile autosusþinãtoare.

Bibliografie

1. BOSMAN, W.; VAN GELDER, J. J.; STRIJBOSH, H.
(1997): The effect of inundation on hibernating Bufo bufo
and Bufo calamita. Amphibia-Reptilia, 18: 339–346.

2. COGÃLNICEANU, D. (1997): Fitness of Green frog pop-
ulations (Rana esculenta complex from the lower Danube
Floodplain. In: 32 Konferenz der IAD, Wien. Wissent -
schaft liche Referate: 485–489.

3. COGÃLNICEANU, D. (1999): Egg deposition strategies
of the Smooth Newt (Triturus vulgaris) in an Unpredictable
Environment. Herpetological Journal, 9: 119–123.

4. COGÃLNICEANU, D. and MIAUD, C. (2002): Age, Sur-
vival and Growth in Triturus dobrogicus (Amphibia,
Urodella) from the lower Danube Foloodplain. IAD, Tulcea:
777–783.

5. COGÃLNICEANU, D.; CHRISTOFOR, S. and
VÃDINEANU, A. (1997): The dinamics of amphibian com-
munities on two islands of lower Danube floodplain – Pre-
liminary results. Herpetologia Bonnensis, 71–80. 

6. DAVIS, N. B. and HALLIDAY, T. R. (1978): Competitive
mate searching in male common toads, Bufo bufo. Animal
Behaviour, 27: 1253–1267.

7. DODD, Jr., C. K. (1993): Cost of Living in Unpredictable
Environment: The Ecology of Striped Newts, Notophtalmus
perstriatus during a prolonged Drought. Copeia, (3):
605–614.

8. DONNELY, M. A.; GUYER, C.; JUTERBOCK, J. E. and
ALFORD, R. A.  (1994): Techniques for Marking Amphib-
ians. Pp. 277–284, in: HEYER, W. R.; DONNELY, M. A.;
DIAMRID, R. W.; HAYEK, L. C. and FOSTER, M. S. (eds):
Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard
Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press.

9. DOUGLAS, M. E. (1979): Migration and sexual selection
in Ambystoma jeffersonianum. Can. J. Zool., 57: 2303–2310.

10. FUKUYAMA, K. and KUSANO, T. (1992): Factors affec -
ting Breeding Activity in a Stream Breeding Frog, Buerge-
ria buergeri. Journal of Herpetology, 26 (1): 88–91.

11. GITTINS, S. P., PARKER, A. G. and SLATER, F. M.
(1980): Population characteristics of the common toad
(Bufo bufo) visiting a breeding site in Mid-Wales. J. Anim.
Ecol., 49: 161–173.

12. GREEN, A. J. (1991): Large male crests an honest indi-
cator of condition are preferred by female smooth newts,
Triturus vulgaris (Salamandridae) at the spermatophore
transfer stage. Animal Behaviour, 41: 367–369.

13. JEHLE, R. and HÖDL, W. (1998): Pits versus Patterns:
Effects of Transponders on Recapture Rate and Body con-
dition of Danube Crested Newts (Triturus dobrogicus) and
common spadefoot Toads (Pelobates fuscus). Herpetological
Journal (8): 181–186.

14. JOLY, P. and MIAUD, C. (1989): Fidelity of the breeding
site in the Alpine Newt, Triturus alpestris. Behavioural
Process, 19: 47–56.

15. JOLY, P. and MIAUD, C. (1993): How does a newt find
his pond? The role of chemical cues in migrating newts
(Triturus alpestris). Ethology Ecology and Evolution, 5:
467–455.

16. KUSANO, T. and FUKUYAMA, K. (1992): Breeding
Activity of a Stream Breeding Frog (Rana sp.). Current Her-
petology in East Asia, 314–322.

17. LOMAN, J. (1999): Early metamorphosys in common
frog Rana temporaria tadpoles at risk of drying: an experi-
mental demonstration. Amphibia-Reptilia. 20: 421–430.

18. MORIN, P. J.; LAWLER, S. P. and JOHNSON, E. A.
(1990): Ecology and breeding phenology of larval Hyla
andersonii: the disavantages of breeding late. Ecology, 71:
1590–1698.

19. OLSON, D. H.; LEONARD, W. P.; BURY, R. B. (1997):
Sampling Amphibians in Lentic Habitats. Northwest Fa -
una (4). Soc. For. Northwestern Vertebrate Biology.

20. SEMLITSCH, R. D.; SCOTT, D. E.; PECHMANN, J. H.
K. and GIBBONS, J. W. (1993): Phenotypic variation in the
arrival time of breeding salamanders: individual repetabil-
ity and environmental influences. Journal of Animal Ecolo-
gy, 62: 334–340.

21. VERRELL, P. A. and FRANCILLON, H. (1986): Body
size, age and reproduction in the Smooth newt, Triturus vul-
garis. J. Zool. Lond., 210: 89–100.

22. VERRELL, P. A. and HALLIDAY, T. (1985): Reproduc-
tive dynamics of a population of smooth newts, Triturus vul-
garis, in Southern England. Herpetologica, 41 (4): 386–395. 

23. WISNIEVSKY, P. J.; PAULL, L. M. and SLATER, F. M.
(1980): The effects of temperature on the breeding migra-
tion on the common toad (Bufo bufo). British J. Herp., 6:
119–121.

24. *** (2001): Surveyng for (Great Crested) Newt Conser-
vation. FrogLife, April.

156



157

(A családnevek majuszkulás kiemelését kötet -
szerkesztési szempontok indokolták. Szerk.
megj.)

Adatok a közönséges gõte
(Triturus vulgaris)
viselkedésérõl párzás idején
a Nagy-Küküllõ völgyében
(Kivonat)

Bár a közönséges gõte (Triturus vul-
garis) Romániában elterjedt faj, kevés tanulmány
foglalkozik viselkedésével párzás idején
(COGÃLNICEANU, 1999). A dolgozat a Nagy-
Küküllõ völgyében megfigyelt két (szub)populá-
ción vézett megfigyelések elõzetes eredményét
közli. Kérdései: mennyire szinkronizált a hímek
és nõstények tevékenysége a párzási idõszak
kezdetén; hogyan befolyásolja a hõmérséklet a
vízbeli egyedek tevékenységét; van-e különbség
az egyedméret, illetve -fitness között a helyi
körülmények között.

Data Concerning the Activity 
of the Triturus vulgaris in 
Nagy-Küküllõ (Târnava Mare) 
Valley During the Reproduction
(Abstract)

Triturus vulgaris is a common species in
Romania, but its sexual activity is treated only in
a few papers (COGALNICEANU, 1999). Our
data is resulted from researches about two
(sub)populations in the valley of Nagy-Küküllõ.
The matter of the researches was: the synchroni-
sation of the early activity of the male and female
individuals; the influence of the temperature; the
differences between the dimension and the fit-
ness of the individuals in the local circumstances. 
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Figura 1 Schimbarea numãrului de indivizi (b) în funcþie de temperatura apei (a)
în balta „1”.  * = zilele în care nu s-au efectuat ieºiri pe teren.
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Figura 2 Schimbarea numãrului de indivizi (b) în funcþie de temperatura apei (a)
în balta „2”. Se observã o egalare în numãrul masculilor ºi a femelelor

în cursul zilelor. * = zilele în care nu s-au efectuat ieºiri pe teren.


