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Introducere, obiective

Conform contractului  încheiat  acest  pachet  de  informaţii  va  conţine  texte  pentru 
panourile şi descrierea speciilor de amfibieni şi reptile, care trăiesc în arealul geografic al Văii 
Ierului. Aceste texte vor constitui puncte de plecare în prezentarea acestor specii în expoziţia 
propusă din cadrul muzeului al Văii Ierului. Aceste informaţii se vor baza pe literatura de 
specialitate  şi  pe  informaţiile  adunate  în  cadrul  activităţilor  de  inventariere  în  teren. 
Materialul fotografic adunat va ajuta la realizarea machetelor şi la prezentarea habitatelor şi 
a etologiei speciilor.

Metoda de lucru, rezultate

1. Delimitarea zonei de cercetare  

Pentru a delimita arealul de studiu, am împărţit iniţial teritoriul în cadrate UTM de 2 x 
2 km (figura 1), din care am ales un număr de 204 de cadrate. 

Figura 1. Arealul de studiu ales iniţial. Cu galben apar delimitate teritoriile siturilor SCI din 
reţeaua Natura 2000.

În continuare am listat categoriile de folosinţă a terenurilor din teritoriul comunelor 
ţintă, pentru a alege habitatele propice pentru speciile ţintă. Păşunile, pădurile şi habitatele 
umede naturale  sunt  habitatele  propriu-zise  propice  ale  acestor  specii.  Conform datelor 
existente, Valea Ierului  este însă în mare parte încadrată ca teren agricol  (vezi  figura 2). 
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Aceste terenuri sunt în mare parte evitate de specii (cu excepţii ca broasca râioasă verde, 
Bufo viridis şi broasca de pământ brună, Pelobates fuscus), dar habitatele fâşii dintre ele sunt 
importante pentru mai multe specii de amfibieni şi reptile şi ca habitat şi ca coridoare verzi 
între  habitatele  fragmentate.  Şi  zonele  inundate  ale  terenurilor  agricole  pot  reprezenta 
habitate temporare importante pentru specii. 

Figura 2. Ponderea terenurilor agricole (reprezentate cu roşu) în areal. Habitatele propice 
(păduri,  păşuni,  habitate  umede  naturale)  apar  în  culorile  originale.  Cu  galben  apar 
delimitate teritoriile siturilor SCI din reţeaua Natura 2000.

Pe  baza  prezenţei  habitatelor  propice  listate  pentru  teritoriile  administrative  şi  a 
imaginilor satelitare am ales 116 pătrate UTM (figura 3).

2. Cartarea zonelor importante din punctul de vedere al herpetofaunei  

Pentru a inventaria habitatele propice şi distribuţia speciilor de amfibieni şi reptile 
am folosit metoda transectelor. 

Metoda  transectelor  este  o  metodă  larg  cunoscută  şi  folosită  în  inventarierea 
speciilor.  Prin  această  metodă  folosim  unităţi  bine  definite  (de  ex.  arealul  acoperit  de 
transecte,  etc.),  care  deobicei  sunt  dispuse  random  in  zona  ţintă.  Datele  obţinute  prin 
observare de-a lungul transectelor rezultă în seturi de date despre diversitatea, distribuţia şi 
abundenţa relativă a speciilor ţintă. Aceste date pot fi  folosite la compararea diversităţii, 
distribuţiei şi abundenţei relative a speciilor în diferite tipuri de habitate, de-a lungul unui 
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gradient  altitudinal,  unei  distanţe  faţă de un factor  negativ,  etc.  Din  distribuţia  obţinută 
putem deduce relaţia dintre habitatele ocupate şi ecologia speciilor vizate.  Repetabilitatea 
actului  de  inventariere  este  un  punct  forte  a  metodei.  Datele  inventarierii  efectuate  în 
diferite perioade ale anului sau anuale ne pot releva schimbările în prezenţa şi  structura 
comunităţilor, deci este o metodă deseori folosită pentru monitorizarea schimbărilor în timp 
a comunităţilor. 

Figura 3. Arealul ţintă de-alungul Văii Ierului reprezentată în cadrate UTM de 2 x 2km. Cu 
galben apar delimitate teritoriile siturilor SCI din reţeaua Natura 2000.

În pătratele cercetate am urmărit realizarea unor transecte pe păşuni, păduri, de-a 
lungul habitatelor umede (râuri, pârâuri, lacuri, etc.), de-a lungul tufărişelor fără contact cu 
zone agricole sau alte teritorii antropomorfizate (de ex. drumuri, localităţi, etc.) sau habitate 
umede,  transecte  pe  habitate  fâşii  (tufărişuri,  pajişti,  etc.)  aflate  în  teritoriul  terenurilor 
agricole fără contact cu habitate în stare apropiată de cea naturală (păşuni, fânaţe, păduri, 
habitate umede), etc.

3. Lista speciilor de amfibieni şi reptile din Valea Ierului şi zonele adiacente  

În baza literaturii de specialitate şi a datelor din teren următoarele specii trăiesc în 
areal, 2 specii de tritoni, 9 specii şi un hibrid de broaşte, o specie de ţestoasă,  4 specii de 
şopârle şi o specie de şarpe, după cum urmează şi aici:
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• tritonul  dobrogean,  Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) [nume ştiinţific  anterior: 
Triturus cristatus dobrogicus]

• tritonul comun, Lissotriton vulgaris vulgaris Linnaeus, 1758 [nume ştiinţific anterior: 
Triturus vulgaris]

• izvoraşul sau buhaiul cu burtă roşie, Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

• broasca de pământ brună, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

• broasca râioasă brună, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

• broasca râioasă verde, Bufo viridis (Laurenti, 1768)

• brotăcelul, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

• broasca de mlaştină, Rana arvalis Nilsson, 1842

• broasca roşie de pădure, Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

• broasca mare de lac,  Pelophylax ridibundus (Pallas,  1771) [nume ştiinţific anterior: 
Rana ridibunda]

• broasca lui Lessona,  Pelophylax lessonae Camerano, 1882 [nume ştiinţific anterior: 
Rana lessonae]

• broasca  mică  de  lac,  Pelophylax kl.  esculentus (Linnaeus,  1758)  [nume  ştiinţific 
anterior: Rana esculenta]

• ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

• guşterul, Lacerta viridis (Laurenti 1768)

• şopârla de câmp, Lacerta agilis Linnaeus, 1758

• şopârla  de  munte,  Zootoca  vivipara (Lichtenstein,  1823)  [nume ştiinţific  anterior: 
Lacerta vivipara]

• şopârla de iarbă,  Podarcis tauricus (Pallas,  1814) [nume ştiinţific  anterior:  Lacerta  
taurica]

• şarpele de casă, Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

4. Distribuţia speciilor de amfibieni şi reptile din Valea Ierului şi zonele adiacente  

Conform datelor preliminare din literatura de specialitate şi a celor adunate din teren 
speciile  ţintă  apar  în  raza  localităţiilor  listate  în  tabelele  de  mai  jos.  Numerele  afişate 
reprezintă  lucrările  de  specialitate  citate  după  cum urmează:  1:  Poliş,  1977,  2:  Covaciu-
Marcov et al., 2003a, 3: Covaciu-Marcov et al., 2003b, 4: Sas et al., 2006, 5: Covaciu-Marcov 
et al., 2008a, 6: Covaciu-Marcov et al., 2008b, 7: Sas, 2010. Cu x apar datele de distribuţie 
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preliminare adunate în acest proiect. În paranteză apar şi  date referitoare la prezenţa în 
reţeaua UTM.

Triturus  
dobrogicus

Lissotriton 
vulgaris

Bombina 
bombina

Pelobates 
fuscus

Bufo bufo Bufo viridis

Adoni 6 6 6 6 6

Albiş 6 6 6 6

Andrid

Buduşlău 6 6 6 6

Cadea 6 6 6, X[ET7.4 
4.0]

6, X[ET8.0 
4.1, ET7.4 
4.0]

6 6

Cherechiu 6 6 6, X[ET8.2 
4.4]

6, X[ET8.0 
4.4]

6 6

Cheşereu 6 6 6, X[ET8.0 
4.4]

6 6 6

Ciocaia 6, X[ET7.4 
4.2]

6 6, X[ET7.4 
4.2, ET7.4 
4.1]

6, X[7.4 4.2] 6 6

Crestur 6 6 6 6

Cubulcut 6 6

Curtuişeni 6 6 6 6 6 6

Diosig 6 6, X[ET7.1 
4.0]

6, X[ET 7.3 
4.0, ET7.1 
4.0, ET7.0 
4.0, ET6.4 
3.4, ET6.3 
3.4]

6, X[ET6.4 
3.4, ET6.3 
3.4]

6, X[ET7.1 
4.0, ET6.3 
3.4]

6

Galoşpetreu 6 6 6 6

Ianca 6 6 6 6 6 6

Otomani 6 6 6 6 6

Săcuieni 6 6 6, X[ET8.1 
4.2]

6, X[ET8.1 
4.2]

6 6

Sălacea 6 6 6 6

Şimian 6 6 6, X[ET8.0 
5.4]

6 6 6

Şilindru 6 6 6 6 6, X[ET7.4 
5.2]

6

Tarcea 6 6 6 6 6

Târguşor 6 6 6 6 6

Valea lui Mihai 6 6 6 6 6 6

Văşad 6 6 6 6 6 6
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Voivozi X[ET7.4 5.3]

Hyla 
arborea

Rana arvalis Rana 
dalmatina

Pelophylax 
ridibundus

Pelophylax 
lessonae

Pelophylax 
kl. esculen-
tus

Adoni 6 4[ET85] 6

Albiş 3[ET94] 6 6

Andrid 4[ET96/ 
FT06]

Buduşlău 6 3[ET95] 6 6

Cadea 6, X[ET7.4 
4.0]

4[ET84] 6 6 X[ET7.4 4.0]

Cherechiu 6, X[ET8.0 
4.4]

4[ET84] 6 6

Cheşereu 6 4[ET85] 6 6

Cheţ 3[FT05]

Ciocaia 4[ET74] 6 6

Crestur 3[ET94] 6 6

Cubulcut 6

Curtuişeni 6 4[ET86/96] 6 6 6 6

Diosig 4[ET73/74] 6, X[ET7.0 
4.1, ET7.0 
4.0,  ET6.3 
3.4]

6 X[ET7.3 4.0, 
ET6.3 3.4]

Galoşpetreu 1[ET95] 6

Ianca 6

Otomani 6 4[ET95] 6 6

Săcuieni 6 4[ET84] 6 6 6

Sălacea 6(nr) 4[ET95] 6 6

Şimian 6 4[ET85/86] 6 6 6 6, X[ET8.0 
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5.4]

Şilindru 6 4[ET75] 6, X[ET7.4 
5.2]

6

Tarcea 6 4[ET85] 6 6

Târguşor 6 4[ET84] 6 6

Valea lui Mihai 6 4[ET86] 6 6 6

Văşad 6 4[ET96] 6 6

Voivozi 4[ET75] 7[ET75, 
FT03]

7[ET75, 
FT03]

Emys 
orbicularis

Lacerta  
viridis

Lacerta  
agilis

Zootoca 
vivipara

Podarcis  
tauricus

Natrix natrix

Adoni 6 6

Albiş 6 6 5[ET94] 6

Buduşlău 6 6

Cadea 6,  X[ET7.4 
4.0]

6, X[ET7.4 
4.2]

X[ET7.4 4.2] 6

Cherechiu 6,  X[ET8.2 
4.4]

6 6

Cheşereu 6 6 6

Ciocaia 6 6 6

Crestur 6 6 5[ET94] 6

Cubulcut 6 6

Curtuişeni 6 6 6 5[ET86] 2 6

Diosig 6,  X[ET7.1 
4.0, ET6.4 
3.4, ET6.3 
3.4]

6,  X[ET7.0 
4.1, ET6.4 
3.4, ET6.3 
3.4]

X[ET6.4 3.4] 6

Galoşpetreu 6

Ianca 6 6 6
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Otomani 6 6

Săcuieni 6 6 6

Sălacea

Şimian 6 6 6, X[ET8.1 
6.1, ET8.0 
5.4]

X[ET8.0 5.4] 2 6

Şilindru 6 6, X[ET7.4 
5.2]

5[ET75], 
X[ET7.4 5.2]

6

Tarcea 6 6 6

Târguşor 6 6 6

Valea lui Mihai 6, X[ET8.2 
6.1]

6 6 5[ET86] 2 6

Văşad 6 6 5[ET96] 6

Voivozi 5[ET75] 2

Conform datelor preliminare speciile ţintă au următoare distribuţie în areal (cu verde 
apar  datele  proprii  de  prezenţă  racordate  la  sistemul  UTM de 2  x  2km,  cu galben apar 
punctate localităţile preluate din literatura de specialitate, în a căror teritoriu administrativ 
prezenţa speciilor a fost observată în prealabil):

• tritonul dobrogean, Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903):
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• tritonul comun, Lissotriton vulgaris vulgaris Linnaeus, 1758:

• izvoraşul sau buhaiul cu burtă roşie, Bombina bombina (Linnaeus, 1761):

• broasca de pământ brună, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768):
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• broasca râioasă brună, Bufo bufo (Linnaeus, 1758):

• broasca râioasă verde, Bufo viridis (Laurenti, 1768):

• brotăcelul, Hyla arborea (Linnaeus, 1758):
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• broasca de mlaştină, Rana arvalis Nilsson, 1842:

• broasca roşie de pădure, Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838:

• broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771):
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• broasca lui Lessona, Pelophylax lessonae Camerano, 1882:

• broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758):

• ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758):
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• guşterul, Lacerta viridis (Laurenti 1768):

• şopârla de câmp, Lacerta agilis Linnaeus, 1758:

• şopârla de munte, Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823):
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• şopârla de iarbă, Podarcis tauricus (Pallas, 1814):

• şarpele de casă, Natrix natrix (Linnaeus, 1758):

5. Texte preliminare, generale pentru descrierea speciilor  

Tritonul dobrogean, Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

“Lungime: până la 16 cm. Număr ouă: 60-400. Larvele la eclozare: 7-10 mm, la metamorfozare: 45-80 
mm. Maturitate sexuală: în al 3-lea an. Distribuţie: altitudine: 0-600 m. Din zona de şes până în zona 
deluroasă, în zone deschise. Specie cu o perioadă acvatică lungă. Deseori prezintă neotenie. Este 
caracteristică  zonelor  inundabile  din  apropierea  fluviilor  şi  râurilor  din  zona  de  şes.  Foloseşte 
corpurile  de  apă rezultate  din  revărsarea apelor,  dar  şi  bălţile  şi  lacurile  din  zonă.  Alege părţile 
însorite cu vegetaţie.  Uşor  de observat când se ridică la  suprafaţa apei  pentru  a respira.  În faza 
acvatică activă şi ziua. Femela depune ouăle individual şi le lipeşte de vegetaţie sau de obiectele din 
apă. în faza terestră este crepuscular-nocturnă. Ziua se refugiază în microhabitate cu vegetaţie deasă. 
Este strâns legată de zonele umede din vecinătatea locurilor de reproducere. În perioadele de secetă 
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rămâne inactivă şi noaptea. Se hrăneşte cu nevertebrate, cu larve de amfibieni, mormologii mai ales 
cu alge. Hibernează în apă cât şi pe uscat.”

Tritonul comun, Lissotriton vulgaris vulgaris Linnaeus, 1758

“Lungime mascul: până la 11 cm, femelă mai mică. Număr ouă: 60-300. Larvele la eclozare: 6-8 mm, 
la metamorfozare: 21-40 mm. Maturitate sexuală: în al 3-4-lea an. Distribuţie: altitudine: 0-1500 m. 
Din zona de şes până în regiunea montană. Faza acvatică poate depăşi perioada de reproducere. 
Prezintă neotenie. Primăvara alege o mare varietate de tipuri de apă în diferite tipuri de habitate. De 
obicei preferă ape puţin adânci, bine insolate, cu vegetaţie, de la cele stătătoare, permanente sau 
temporare, până la cele lin curgătoare. Uşor de observat când se ridică la suprafaţa apei pentru a 
respira. Perechile pot fi uşor reperate în timpul dansului nupţial. Femela lipeşte ouăle de plantele sau 
obiectele submerse. În faza acvatică activă şi ziua, în faza terestră este crepuscular-nocturnă. Ziua se 
refugiază  în  litieră,  sub  buşteni,  în  muşchi.  Preferă  un  mediu  umed  în  apropierea  locurilor  de 
reproducere. Se hrăneşte cu nevertebrate, cu larve şi ouă de amfibieni. Hibernează pe uscat, rar şi în 
apă.”
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Izvoraşul sau buhaiul cu burtă roşie, Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

“Lungime: până la 4,5-5,5 cm. Număr ouă: 10-300. Larvele la eclozare: 5-6 mm, la meta-morfozare: 
20-40 mm. Juvenil după meta-morfozare: 11-17 mm. Maturitate sexuală: în al 2-4-lea an. Distribuţie: 
altitudine: 0-500 m. Din zona de şes până în regiunea deluroasă. Mai ales în zone deschise. Formă 
acvatică, este strâns legată de corpurile de apă folosite. Preferă apele permanente, stagnante, de 
diferite  dimensiuni,  de la  bălţi  până la  lacuri,  dar  apare  şi  în  cele temporare sau lin  curgătoare. 
Deobicei  ocupă zonele  puţin adânci,  însorite şi  cu  vegetaţie  deasă.  Activă  în general  ziua,  dar  şi 
noaptea, mai ales în timpul de reproducere. Uşor de reperat după cântecul masculilor, ce este mai 
lent, cu un ton mai scăzut ca în cazul lui  Bombina variegata.  Se unesc în amplex lombar. Femela 
depune ouăle izolat sau în grămezi mici, pe care deseori le lipeşte de vegetaţie sau obiectele din apă. 
În cazul în care apele folosite seacă, se retrage în habitatele adiacente, ierboase sau forestiere, şi 
începe o viaţă crepuscular-nocturnă. Ziua se refugiază în crăpăturile solului, în vegetaţie, dar devine 
activă în perioadele ploioase. Se hrăneşte cu nevertebrate. Hibernează pe uscat, rar şi  în apă. Se 
protejează prin secreţiile pielii.“
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Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

“Lungime: până la 6-8 cm. Număr ouă: până în 1000. 1 cordon, lăţime: 2 cm, lungime: 30-100 cm. 
Larvele la eclozare: 3-4 mm, la metamorfozare: 100-180 mm. Juvenil  după metamorfozare: 15-40 
mm. Maturitate sexuală: în al 2-3-lea an. Distribuţie: altitudine: 0-650 m. Din zona de şes până în 
zona deluroasă în zone deschise. Evită pădurile. Este strâns legată de zonele cu sol afânat sau nisipos 
din apropierea zonelor inundabile ale râurilor şi pâraielor. Deseori foloseşte şi zone arabile. Acvatică 
doar în perioada de reproducere, masculii rămân în apă deobicei până la sfârşitul perioadei. Prezenţa 
ei depinde şi de existenţa corpurilor de apă rezultate din revărsări sau apărute după ploi sau chiar 
artificiale. Preferă bălţile adânci până în 100 cm cu plante submerse. Reproducerea are loc ziua cât şi 
noaptea.  Uşor  de  reperat  după cântecul  masculilor  doar  în  apropierea locurilor  de  reproducere. 
Femela înfăşoară  cordonul cu  ouă în  jurul  vegetaţiei  sau a obiectelor  submerse.  În faza terestră 
devine nocturnă, este activă după orele 21-22. Ziua stă îngropată în sol, în adâncimi de 50-100 cm. Se 
hrăneşte cu nevertebrate, mormolocii mai ales cu alge, dar apare şi canibalism. Hibernează pe uscat. 
În caz de pericol se umflă cu aer şi elimină un miros de usturoi.”
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Broasca râioasă brună, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

“Lungime femelă:  până la  13 cm, mascul:  până la  9 cm. Număr ouă:  până în 9000.  2 cordoane, 
lungime: până la 600 cm. Larvele la eclozare: 5-10 mm, la metamorfozare: 25-35 mm. Juvenil după 
metamorfozare: 7-14 mm. Maturitate sexuală: în al 3-4-lea an. Distribuţie: altitudine: 100-1800 m. În 
zona de şes în zone forestiere,  dar în general  din zona deluroasă până în cea montană.  Preferă 
pădurile  de foioase sau mixte.  Strâns legată de zonele forestiere,  prezenţa ei  în  zonele deschise 
documenteză existenţa de odinioară a pădurilor.  Acvatică doar în timpul de reproducere. Preferă 
apele curate stagnante, permanente sau temporare, dar foloseşte şi pârâiaşe lin curgătoare. Cântecul 
masculilor  se  poate  repera  doar  în  apropierea  apelor.  Cordoanele  pontelor  sunt  înfăşurate  pe 
vegetaţie.  În  faza  terestră  devine  crepuscular-nocturnă  -  excepţie  în  perioadele  ploioase  -  şi  se 
depărtează considerabil de zonele de reproducere. Astfel primăvara are loc o migraţie de proporţii. 
Ziua se retrage în diferite ascunzişuri disponibile. Juvenilii arată o activitate diurnă. Se hrăneşte cu 
nevertebrate,  rareori  cu  vertebrate;  mormolocii  mai  ales  cu  alge.  Hibernează  pe  uscat.  În  afara 
perioadei de reproducere pielea ei secretă substanţe toxice.”
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Broasca râioasă verde, Bufo viridis (Laurenti, 1768)

“Lungime: până la 8-12 cm. Număr ouă: până în 10000-12000. 2-4 cordoane. Larvele la ec-lozare: 7-9 
mm, la metamorfozare: 30-45 mm. Juvenil după metamorfozare: 10-16 mm. Maturitate sexuală: în al 
2-lea an. Distribuţie: altitudine: 0-1700 m. În general în zona de şes şi cea deluroasă. Preferă locurile 
deschise. Specie termofilă, este caracteristică stepelor şi silvostepelor. Apare şi în zone agricole, şi 
colonizează  uşor  aşezările  omeneşti.  Bine  adaptată  perioadelor  de  secetă;  în  cazul  secetelor 
îndelungate  estivează.  Acvatică  doar  în  perioada  de  reproducere,  preferă  apele  temporare  sau 
permanente stagnante, puţin adânci. Deseori este forţată la corpuri de ape artificiale. Rezistă şi în 
ape  salmastre.  Se  reproduce  ziua  cât  şi  noaptea.  Cântecul  mascului  ajută  la  localizarea  speciei. 
Femela ataşează cordoanele de ouă de plantele acvatice sau de obiectele submerse. În perioada 
terestră devine crepuscular-nocturnă. Vânează cu plăcere sub corpurile de iluminat - sunt la fel de 
fidele locurilor de vânătoare ca şi celor de reproducere. În perioade ploioase apare în număr mare. 
Se hrăneşte cu nevertebrate, mormolocii mai ales cu alge. Hibernează în sol, rareori în apă. Se apără 
prin secreţia pielii şi coloritul de camuflaj.“  
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Brotăcelul, Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

“Lungime:  până  la  5-7  cm.  Număr  ouă:  până  în  200-10000.  Larvele  la  eclozare:  3-6  mm,  la 
metamorfozare: 35-45 mm. Juvenil după me-tamorfozare: 10-20 mm. Maturitate sexuală: în al 2-lea 
an.  Distribuţie:  altitudine:  0-1000  m.  De  la  şes  până  în  zona  montană.  Preferă  locurile  însorite. 
Specializată pentru viaţă arboricolă. Este acvatică doar în perioada de reproducere. Alege corpurile 
de apă stagnante, temporare sau permanente, puţin adânci cu vegetaţie. În cazul apelor mai mari 
preferă zonele de lângă mal. Zonele de reproducere se pot repera de la 2-3 km distanţă urmând corul 
crepuscular-nocturn al  masculilor.  Dealtfel  masculii  vociferă tot anul,  indiferent de perioada zilei. 
Femelele depun ouăle în mici  grămezi  lipite de vegetaţie sau diferite obiecte. După reproducere 
părăsesc apa de obicei pe partea cu vegetaţie deasă şi  înaltă.  Această parte este preferată şi  de 
juvenili, mai ales dacă este însorită şi cu umiditate ridicată. Ocupă şi culturile agricole. În faza terestră 
este activă crepuscular-nocturn, dar se înbăiază deseori  în  locuri  deschise,  fiind specie termofilă. 
Preferă insectele zburătoare; mormolocii consumă alge, dar atacă şi mormoloci sau ouăle de am-
fibieni. Se apără prin homocromism.” 

Broasca de mlaştină, Rana arvalis Nilsson, 1842

„Lungime:  până  la  6-7,5  cm.  Număr  ouă:  1000-2000.  Larvele  la  eclozare:  3-6  mm,  la 
metamorfozare: 35-45 mm. Juvenil după me-tamorfozare: 11-16 mm. Maturitate sexuală: în 
al 3-lea an. Distribuţie: altitudine: 60-1000 m. Din zonele de şes până în cele montane. În 
faza terestră este strâns legată de zonele umede. În zona de şes preferă văile cu un mediu 
relativ rece. Apare în zone mlăştinoase sau inundabile din preajma râurilor sau pâraielor, dar 
este  forţată şi  la alte  tipuri  de  habitate.  Este  acvatică doar  în  perioada de reproducere. 
Preferă apele stagnante, temporare sau permanente, de dimensiuni mici şi medii. Este fidelă 
locurilor de reproducere, deseori se aglomerează zeci de exemplare pe câţiva metrii pătraţi. 
Astfel grămezile de ouă a zeci de femele sunt depuse împreună, dar apar şi grămezi răzleţe 
cu 3-6 ponte de ouă.  Cântecul  masculilor se poate identifica doar din apropiere.  În faza 
terestră este diurnă spre crepusculară, dar deseori activă şi noaptea.”
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Broasca roşie de pădure, Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

“Lungime: până la 7-9 cm. Număr ouă: 500-2000. Larvele la eclozare: 8-11 mm, la metamorfozare: 
50-60 mm. Juvenil după metamorfozare: 12-21 mm. Maturitate sexuală: în al 2-3-lea an. Distribuţie: 
altitudine: 0-900 m. La şes în zonele forestiere. Ajunge până în zona montană. Este caracteristică 
zonelor forestiere,  dar populează şi  zonele ierboase - deseori  pot fi  considerate relicvele zonelor 
păduroase. Acvatică doar în perioada de reproducere, mai târziu rămâne într-un mediu umed. Astfel 
structura  habitatului  terestru  este  un  punct  important  pentru  prezenţa  speciei.  Preferă  apele 
stagnante, permanente sau temporare însorite cu vegetaţie deasă. În apele de dimensiuni largi se 
reproduce în părţile puţin adânci. Migrează în număr mare spre locurile de reproducere preferate. 
Cântecul  masculilor  este  greu  de  desluşit  chiar  în  apropierea  zonelor  de  reproducere.  Femelele 
deobicei ataşează grămezile de ouă în jurul plantelor acvatice. Grămezile apar dispersate niciodată în 
grămezi.  În  faza terestră este diurnă spre crepusculară,  rareori  nocturnă.  Este activă în protecţia 
vegetaţiei şi a ascunzişurilor. Se hrăneşte cu nevertebrate; mormolocii mai ales cu alge. Se apără prin 
homocromism; speriată se salvează prin salturi de peste 2 m.“

Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

“Lungime:  până  la  15-17  cm.  Număr  ouă:  până  în  16000.  Larvele  la  eclozare:  4-9  mm,  la 
metamorfozare: 40-50 mm. Juvenil după metamorfozare: 15-35 mm. Maturitate sexuală: în al 2-3-lea 
an. Distribuţie: altitudine: 0-900 m. De la şes până în zona deluroasă; apare şi în zona muntoasă. 
Acvatică  tot  anul.  Se  reproduce  şi  cântă  ziua  cât  şi  noaptea.  Preferă  apele  de dimensiuni  mari, 
stagnante sau lin curgătoare, cu vegetaţie sau fără, dar apare şi în ape temporare de mici dimensiuni, 
pe care le întâlneşte în pioneratul ei. Cântecul masculilor se poate auzi de la kilometrii distanţă, însă 
este  greu  de  diferenţiat  faţă  de  cântecul  lui  Pelophylax kl.  esculentus.  Femela  depune  ouăle  în 
grămezi de dimensiuni mari, care plutesc la suprafaţa apei. Vânează şi se însorează pe malul apelor 
sau  pe  vegetaţia  plutitoare,  fiind  o  specie  termofilă.  În  perioadele  calde  este  activă  mai  mult 
dimineaţa şi  seara. Se hrăneşte cu nevertebrate, mici amfibieni, reptile, mamifere chiar şi  păsări. 
Hibernează  în  apă,  rar  pe  uscat.  În  apele  termale  din  nord-vestul  ţării  este  activă  tot  anul.  Se 
protejează prin homocromism. Speriată plonjează în apă şi se ascunde în nămol.”
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Broasca lui Lessona, Pelophylax lessonae Camerano, 1882

“Lungime: 7,5-9 cm. Număr ouă: 1000-2500. Larvele la eclozare: 4-8 mm, la metamorfozare: 45-65 
mm.  Juvenil  după  metamorfozare:  15-30  mm.  Maturitate  sexuală:  în  al  2-3-lea  an.  Distribuţie: 
altitudine: 0-700 m. De la şes până în zona deluroasă, preferă un mediu mai rece. Acvatică mai ales în 
perioada de reproducere, mai târziu rămâne în apropierea corpurile de apă. Preferă bazinele de ape 
cu dimensiuni mici şi medii, temporare sau permanente, cu vegetaţie deasă. Apare deseori în zone 
mlaştinoase  sau  chiar  inundabile.  Activă  şi  ziua  şi  noaptea,  este  uşor  reperată  după  cântecul 
caracteristic al masculilor. Femelele depun ouăle în grămezi de dimensiuni mici - comparativ cu  P.  
ridibundus -,  care mai târziu  se ridică la  suprafaţa apei.  În  cazul  secării  apelor  devine terestră şi 
crepuscular-nocturnă. Astfel în cazul ei structura şi situaţia habitatelor terestre este deasemenea de 
importanţă  ridicată.  Este  specie  termofilă,  se  însorează  deseori.  Se  hrăneşte  cu  nevertebrate, 
mormolocii cu alge. Hibernează în sol, dar şi în apă. Se apără prin homocromism sau se refugiază cu 
salturi  mari  în  apă sau în  ascunzişurile  terestre.  Dacă este  în  apă,  se  scufundă şi  se îngroapă în 
nămol.”
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Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

“Lungime: 7,5-12 cm. Număr ouă: 2500-10000. Larvele la eclozare: 5-8 mm, la metamorfozare: 45-75 
mm.  Juvenil  după  metamorfozare:  20-30  mm.  Maturitate  sexuală:  în  al  3-lea  an.  Distribuţie: 
altitudine: 0-700 m. De la şes până în zona deluroasă, rareori în cea montană. Formă acvatică, ocupă 
o mare varietate de tipuri de apă, de la cele permanente, largi, stagnante sau lin curgătoare până la 
cele  mici,  temporare.  Cântecul  masculilor  este  greu  de  diferenţiat  de  cântecul  masculilor  de  P.  
ridibundus, dar diferă în mare de cântecul lui P. lessonae. În stilul de viaţă se aseamănă mai ales cu 
specia  P.  ridibundus.  Se  protejează  prin  homocromie.  Este  rezultatul  hybridogenezei  dintre  P.  
ridibundus şi P. lessonae.”
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Ţestoasa de apă europeană, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

“Lungime  femele:  până  la  35  cm,  masculi:  până  în  17  cm.  Număr  ouă:  2-20.  Dimensiuni  ouă: 
32-35/19-20 mm. Juvenil la eclozare: 23-33 mm. Maturitate sexuală: masculi: peste 6 ani; femele: 
peste 15 ani. Distribuţie: altitudine: 0-800 m. De la şes până în zona deluroasă. În zona montană în 
văi cu climat cald. Acvatică tot anul, părăseşte apa în scopuri de reproducere sau în cazul deteriorării 
habitatelor acvatice. Preferă bazinele de ape cu dimensiuni mari, permanente, stagnante sau uşor 
curgătoare, dar deseri apare şi în ape temporare. Masculi  deseori migrează între bazinele de apă 
pentru a găsi partenere. Femelele sunt fidele locurilor de depunere a pontei, ce sunt zone înclinate, 
însorite cu un sol nisipos, afânat. În perioada caldă este activă mai ales dimineaţa devreme şi seara, 
deseori  chiar noaptea.  Alege microhabitate cu vegetaţie deasă. Sunt fidele locurilor  de însorire  - 
copaci căzuţi în apă, pietre, puncte de pe mal fără vegetaţie. Omnivor, se hrăneşte cu nevertebrate, 
vertebrate  (amfibieni,  peşti)  şi  plante.  Hibernează  în  general  în  apă.  Specie  timidă,  speriată  se 
refugiază în apă.”
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Guşterul, Lacerta viridis (Laurenti 1768)

„Lungime femele: până la 16-34 cm, masculi: până în 24-36 cm. Număr ouă: 5-23. Dimensi-
uni ouă: 13-20/8-12 mm. Juvenil la eclozare: 70-100 mm. Maturitate sexuală: peste 3 ani. 
Distribuţie: altitudine: 200-800 m. De la şes până în zona deluroasă. În zona montană în văi 
cu climat cald. În zone deshise, cu expoziţie potrivită şi cu vegetaţie deasă pentru protecţie. 
Diurnă,  este  o  specie  termofilă,  care  termoreglează  eficient  între  zonele  umbroase  şi 
deschise.  În  zonele  deluroase  apare  mai  ales  pe  pantele  cu expoziţie  sud,  sud-estică  cu 
vegetaţie xerofilă. Aici distribuţia ei deseori corespunde cu localizarea viilor. Astfel în acest 
areal distribuţia ei este fragmentată. Colonizează uşor noi habitate de-alungul drumurilor cu 
vegetaţie  ruderală.  Masculii  luptă  aprig  pentru  femele.  Primăvara  deseori  sunt  văzute 
perechi, care se însorează în apropierea sau pe tufa preferată. Femelele depun ouăle în gropi 
săpate de ele. Insectivoră, rar consumă şi melci, şopârle, rozătoare sau pui de păsări, chiar şi 
fructe căzute la pământ. Speriată, se refugiează în găuri de rozătoare, în fisuri, se urcă uşor şi 
pe tufişuri ori copaci la înălţimi considerabile. În poziţia de autoapărare deschide larg gura. 
Capturaţi, muşcă până ce însângerează pielea.”
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Şopârla de câmp, Lacerta agilis Linnaeus, 1758

“Lungime  femele:  până  la  24  cm,  masculi:  pâ-nă  în  22  cm.  Număr  ouă:  1-21.  Dimensiuni  o-uă: 
12-16/7-12 mm. Juvenil la eclozare: 38-78 mm. Maturitate sexuală: masculi: peste 1-2 ani; femele 
peste 3 ani. Distribuţie: altitudine: 250-2500 m. Din zona deluroasă până în zona montană, în văi cu 
climat  cald.  În  păşuni,  fânaţe,  liziere.  Diurnă,  în  afara  perioadelor  reci  poate  fi  activă  tot  anul. 
Termoreglează eficient folosindu-se de zonele deschise şi umbroase din habitat. Primăvara masculii 
se luptă aprig pentru femele şi le protejează, dar ajung ca ambele sexe să se împerecheze cu mai 
mulţi  parteneri.  Femelele depun ouăle în zone favorabile microclimatic, în zone semi-deschise cu 
expoziţie  deseori  sudice,  sud-estice  cu  sol  afânat.  Sunt  insectivore.  Deobicei  se  însorează  în 
apropierea unei găuri săpate de obicei de rozătoare în baza unei tufe, de care rămân fidele. Speriate 
se refugiază în aceste găuri.”

Şopârla de munte, Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

“Lungime  femele:  8,5-12,5  cm,  masculi:  10,7-14  cm.  Număr  ouă/juvenil:  2-12.  Dimensiuni  ouă: 
10-12/8-10 mm. Juvenil la eclozare: 34-42 mm. Maturitate sexuală: masculi: peste 2-3 ani; femele: 
peste 3 ani. Distribuţie: altitudine: 100-2100 m. Cu populaţii de şes şi montane. La şes, pe dune de 
nisip, în zone cu climat umed. până în zona deluroasă. În zona montană în zone deschise, forestiere. 
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Diurnă,  specie adaptată zonelor cu climat rece,  este rezistentă la  frig.  Termoreglează eficient.  În 
zonele de şes apare deseori  lângă o sursă de apă. Poate apare cu o densitate de peste 1000 de 
exemplare pe hectar. Este ovovivipară, dar există şi forme ovipare. Femelele menţin o temperatură a 
corpului  cu  1-2  grade  mai  mică  decât  cea  preferată,  dar  care  ajută  dezvoltarea  mai  rapidă  a 
embrionilor. Juvenilii sunt născuţi într-o membrană transparentă, care este deschisă cu „dintele de 
ou”. Insectivoră. Se apără prin fugă, dar şi prin înot.”

Şopârla de iarbă, Podarcis tauricus (Pallas, 1814)

“Lungime  femele:  până  la  18  cm,  masculi:  până  în  20  cm.  Număr  ouă:  2-10.  Dimensiuni  ouă: 
11,5-17,5/6,5-8 mm. Juvenil la eclozare (LCC): 28-30 mm. Maturitate sexuală: peste 2 ani. Distribuţie: 
altitudine: 0-700 m. Din zona stepică-silvostepică până în limita zonei deluroase. Pe dune, pe pajişti, 
zone pietroase, în păduri. Specie bine adaptată la condiţiile stepice, termoreglează eficient folosindu-
se de zonele umbroase şi ascunzişurile din habitatul ocupat. În zonele deschise, cu vegetaţie rară, 
trăieşte  în  apropierea  smocurilor  de  vegetaţie,  în  apropierea  unor  găuri  de  rozătoare,  unde  se 
ascunde. Apare şi în terenuri agricole, unde habitatele primare au fost distruse. Populaţiile deseori 
sunt  dense,  cu  peste  600  exemplare  pe  hectar.  Primăvara  masculii  se  luptă  pentru  partenere, 
femelele sunt mobilizate, pentru acuplare, de flancuri. Ele depun 2-3 ponte pe an, pe care le depun în 
găuri săpate de ele. Insectivore. Roua de pe vegetaţie este deseori singura sursă de apă a speciei. Se 
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apără prin homocromie. Vegetaţia uscată din a doua perioadă a anului transformă exemplarele cu 
dorsale  verzi  în  exemplare  brune.  Capturată  muşcă  şi  se  apără  şi  aruncându-şi  coada,  deci  prin 
autotomie.”

Şarpele de casă, Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

“Lungime  femele:  50-120  cm,  masculi:  55-85  cm.  Număr  ouă:  10-50.  Dimensiuni  ouă: 
20-40/9-25  mm.  Juvenil  la  eclozare:  110-220  mm.  Maturitate  sexuală:  peste  3  ani. 
Distribuţie: altitudine: 0-1100 m. De la şes până în zona în zona montană, în văi cu climat 
cald. În general lângă corpuri de apă. Specie comună, uşor de întâlnit în habitatele umede, 
rar apare şi în habitate fără corpuri de apă. Iubitoare de căldură, deseori se însorează pe 
malul apelor. Primăvara masculii îşi gă-sesc partenerele sunt găsite după miros. O femelă 
poate fi curtată de mai mulţi masculi, deseori se formează aglomerări de masculi. Ovipare, 
femelele  depun  ouăle  în  sol  afânat,  în  vegetaţie  aflată  în  putrefacţie.  Este  mare  con-
sumatoare de amfibieni, broaşte, tritoni şi larvele lor. Rareori consumă şi rozătoare şi reptile. 
Este neveninoasă. Prada este apucată cu dinţii încovoiaţi, fără constricţie, şi este înghiţită 
deobicei  cu capul înainte. În cazul  prăzii  de dimensiuni  mai mari  se ancorează cu coada. 
Capturată, atacă sâsâind însă fără a muşca şi elimină o substanţă rău mirositoare. Se poatei 
preface moartă rămânând încolăcit cu gura deschisă şi cu abdomenul în sus.”

6. Fotografii pentru speciile de amfibieni şi reptile şi habitatele din Valea Ierului  

Un pachet de fotografii au fost trimise către beneficiar pe CD.
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