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Rezumat. Studiul populaţiilor complexului Rana kl.- esculentus (Amphibia, Ecaudata) în cadrul
teritoriilor urbanizate (Chişinău). Complexul include speciile Rana ridibunda şi Rana lessonae
reprezentate respectiv cu 29,4% şi 43,2% din numărul total de specii testate, Rana esculenta constituind
27,4%. Studiul dat determină particularităţile polimorfice ale indivizilor complexului Rana kl. esculenus,
cât şi particularităţile lor adaptive faţă de mediu de trai.
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POLIMORPHISM OF RANA KL. ESCULENTUS
(AMPHIBIA, ECAUDATA)
OF POPULATIONS FROM THE URBANIZED TERITORIES

Abstract. The study of population of species from complex Rana kl. esculentus (Amphibia, Ecaudata)
was performed on the urbanized territories (Chisinau). It was established that the main species Rana
ridibunda and Rana lessonae constitute 29,4% and 43,2% respectively, from the whole number of tested
individuals, while Rana esculenta form constitute 27,4%. The study deals with polymorphic peculiarities
of individuals form complex Rana kl. esculentus, as well as with their adaptation ability to change.
Keyword: Rana, polymorphism, complex structure, habitat, morphs.

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 interfluviul 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
formă a fost considerată ca o subspecie - Rana esculenta lessonae. Zoologul polonez
Berger L. [1] 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 [2]. Clarificarea structurii specifice
necesită un studiu mai detaliat, deşi este evident faptul că acest grup de ecaudate
simpatrice 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. Studiile
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
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aceasta se explică procentul mic de specimene reproductivi ai speciei Rana esculenta. O
importanţă deosebită în menţinerea sistemelor hibridogene au preferinţele diferitor forme
de broaşte faţă de locurile de trai [3].
Un alt aspect extrem de important în monitorizarea populaţiilor îl reprezintă studiul
polimorfismului biologic. Polimorfismul sporeşte capacităţile adaptive ale populaţiei şi,
implicit, face să crească potenţialul speciei, menţinându-şi homeostazia în condiţiile
schimbătoare ale mediului înconjurător [4].
În cadrul diferitor habitate complexul broaştelor verzi prezintă o diversitate mare a
morfelor dorsale şi abdominale. Morfa dorsală şi abdominală reprezintă un mod de
camuflare, sau de adaptare la condiţiile mediului [5]. Anume polimorfismul
condiţionează capacitatea înaltă de adaptare, ranidele verzi fiind prezente practic în toate
tipurile de bazine din Republica Moldova.
Cercetările noastre se referă la analiza unui material acumulat pe parcursul anilor
2015–2016 în cadrul proiectului instituţional „Studiul acţiunii antropice asupra
biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor
în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional”. Scopul acestor
investigaţii constau în stabilirea structurii de specie, a polimorfismului complexului
ranidelor verzi şi aprecierea gradului de poluare a bazinelor acvatice 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 corpului au
valori intermediare. Diferenţele între formele paterne şi cea hibridă se referă şi la alţi 15
parametri şi 4 indici morfometrici. Însă, fiind o specie hibridă Rana esculenta are
trăsături comune cu speciile paterne în ceea ce priveşte habitatul ocupat, comportamentul,
înmulţirea şi dezvoltarea, şi desigur aspectele cromatice.
În scopul determinării polimorfismului populaţional referitor la caracterul cromaţiei
dorsale a fost utilizată metoda propusă de Iscenco V.G. [6] pentru broaştele brune şi
adaptată de către noi [7, 8] şi pentru broaştele verzi. Pe parcursul perioadei de
investigaţie au fost testaţi 51 indivizi de broască verde, determinând următoarele
elemente ale coloritului părţii dorsale a corpului:
- prezenţa, numărul şi dimensiunile petelor de culoare întunecată de pe partea
dorsală a corpului;
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- 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. Configurarea acestor pete diferă,
poziţia lor fiind difuză sau formând două şiruri de-a lungul corpului.
Hemimaculata (hm). Numărul petelor dorsale este mai mic de 5, poziţia lor, de
regulă, fiind 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
variate: 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 diferite.
Această morfă la rândul său poate forma alte combinaţii sau fenotipuri, astfel ca Mhs,
hmhs etc.
Rezultate şi discuţii
Caracteristica ariei. Studiul complexului populaţiilor ranidelor verzi a fost realizat în
cadrul bazinelor acvatice din parcul „Râşcani”, fondat în anul 1970 în baza unui masiv de
pădure. Parcul este amplasat între două sectoare ale Chişinăului: „Ciocana” şi „Râşcani”.
Suprafaţa totală a parcului constituie 32 de hectare. Parcul este despărţit în două părţi de
strada Aleco Russo care îl intersectează. În ambele părţi ale parcului sunt prezente bazine
acvatice. Teritoriul dat este folosit ca o zonă de recreație.
Vegetaţia parcului, sub influienţa omului, a devenit săracă în plante ierboase
silvice, iar în arboret pe coline predomină arţarul (Acer platanoides), în luncă – ulmul
(Ulmus glabra, U. pumila) şi plopul (Populus canescens, P. nigra) [9].
Fauna vertebrată din cadrul parcului este reprezentată de cca 74 de specii, dintre
care 7 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 54 specii de păsări şi 10 specii de
mamifere.
Determinarea componenţei de specie a populaţiei de broaşte verzi. Analiza
biomorfologică a populaţiei de broaşte verzi din bazinul acvatic parcului „Râşcani”
(Chişinău) a arătat că structura lor este extrem de complicată. Această situaţie este
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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 speciilor Ridibunda × Lessonae.
Determinarea structurii speciilor este posibilă prin testarea cariotipului care necesită
cheltuieli financiare semnificate. Acelaşi scop poate fi atins şi prin metode deductive la
baza cărora stă relaţia dintre anumite proporţii ale corpului şi anume: lungimea corpului
şi lungimea gambei - L/T. Lungimea relativă a gambei e cea mai mare la Rana ridibunda,
iar cea mai mică la Rana lessonae. Deoarece Rana esculenta este un hibrid dintre cele
două specii, respectiv mărimile relative ale corpului primesc valori intermediare.
Analiza indicelui L/T, caracteristic pentru populaţia de broaşte din bazinul acvatic
„Râşcani”, ne arată că el variază în limitele 1,34 - 2,86. Poziţionarea speciilor, adică
numărului lor, în limitele date ne permite să delimităm anumite grupe după acest indice.
Astfel, pentru populaţiile Rana ridibunda indicele L/T variază în limitele 1,34 2,05. La această specie se referă 15 exemplare sau 29,4% din numărul total de specii
testate (51). Pentru specia Rana esculenta sunt caracteristice variaţiile indicelui L/T în
limitele 2,07 - 2,19. La această specie se referă 14 exemplare sau 27,4%. Pentru specia
Rana lessonae sunt caracteristice variaţiile indicelui L/T în limitele 2,23 - 2,86, la care
se referă 22 exemplare, ceea ce constituie 43,2%.
Polimorfismul complexului ranidelor verzi. Polimorfismul populaţiei determină
capacitatea şi potenţialul acestea de a se adapta la diverse condiţii de habitat.
Uniformitatea condiţiilor favorizează manifestarea unui polimorfism scăzut, şi invers,
condiţii variate - polimorfism înalt. Habitatul populaţiilor de broaşte verzi este prezentat
prin diferite bazine acvatice. În cazul studiului dat în calitate de habitat sunt folosite
bazinele acvatice din cadrul parcului „Râşcani”, Chişinău.
În rezultatul testării a 51 de broaşte capturate din lacurile de cercetare şi analizei
datelor obţinute au fost evidenţiate 6 morfe dorsale (tabelul 1). Cea mai numeroasă este
morfa Maculata-striata (MS) – 29,4% cu 15 indivizi. Pe locul doi sunt plasate morfele
Maculata (M) şi Hemimaculata (hm), reunind câte 13 indivizi ceea ce constituie câte
25,5%. Morfa Punctata - striata (PS), plasându-se pe locul trei, reuneşte 6 specimene,
ceea ce constituie 11,8%.
Tabelul 1. Raportul morfelor dorsale în populaţia ranidelor verzi cercetate
Morfa dorsală
MS
M
hm
PS
hmhs
P
Total

Nr. de indivizi
15
13
13
6
3
1
51
63

%
29,4
25,5
25,5
11,8
5,9
1,9
100

Celelalte morfe sunt mai puţin numeroase. Astfel, morfele Hemimaculatahemistriata (hmhS) a fost determinate pentru 3 indivizi ceea ce constituie 11,8%. Morfa
Punctata a fost depistate la un individ, prezentând 1,9%.
Analiza respectivă evidenţiază că morfele de bază sunt Maculata-striata (MS),
Maculata (M) şi Hemimamculata (hm). Restul morfelor reprezintă potenţialul sau
rezerva adaptivă a populaţiei date în cazul dacă se schimbă condiţiile mediului de trai.
Analiza comparativă a polimorfismului la Rana ridibunda, Rana lessonae şi Rana
esculenta. Analiza polimorfică generală a populaţiei de broaşte verzi din bazinele
acvatice parcului „Râşcani”, demonstrează că populaţia respectivă este monotipică,
pentru ea sunt caracteristice numai 6 morfe dintre care cele mai numeroase sunt:
Maculata-striata (MS), Maculata (M), Hemimaculata (hm) şi Punctata-striata (PS), iar
celelalte 2 morfe sunt caracteristice pentru un număr mic de indivizi, care variază de la 3
indivizi pană la un individ (tabelul 2).
Comparând structura polimorfică a populaţiei de ranide verzi din zona de studiu
putem menţiona că, pentru specia Rana ridibunda şi pentru forma hibridă Rana esculenta
sunt caracteristice câte 4 morfe, iar pentru specia Rana lessonae 6 morfe dorsale.
În cadrul populaţiei testate prezenţa cantitativă a morfelor variază pentru fiecăre
specie. Cea mai numeroasă morfă pentru specia Rana ridibunda şi forma hibridă Rana
esculenta este Maculata-striata (MS), respectiv, 46,6% şi 42,9%. Pentru specia Rana
lessonae morfa cea mai reprezentativă este Maculata (M) – 36,4%, fiind mai puţin
numeroasă pentru specia Rana ridibunda – 26,6%, şi nereprezentativă pentru forma
hibridă Rana esculenta – 7,1%. În cadrul speciei Rana lessonae la fel este numeroasă
morfa Hemimaculata (hm) – 31,8%, fiind mai puţin reprezentativă pentru forma hibridă
– 28,6% şi rar întâlnită în cadrul specie Rana ridibunda – 13,4%.
Tabelul 2. Structura populaţiei de ranide verzi
cercetate conform indicelui morfelor dorsale
Morfe
Nr. total
dorsale
de
Rana ridibunda
Rana esculenta
Rana lessonae
indivizi Nr. ind.
%
Nr. ind.
%
Nr. ind.
%
1.
15
7
46,6
6
42,9
2
9,2
MS
2.
13
4
26,6
1
7,1
8
36,4
M
3.
13
2
13,4
4
28,6
7
31,8
hm
4.
5.
6.

PS
hmhs
P
Total

6
3
1
51

2
15

13,4
29,4

3
14

21,4
27,4

1
3
1
22

4,5
13,6
4,5
43,2

Morfa Punctata-striata (PS), caracteristică pentru populaţie, la fel este diferit
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reprezentată în cadrul fiecării specii: forma hibridă Rana esculenta – 21,4%, Rana
ridibunda – 13,4 şi Rana lesssonae – 4,5%. Pentru specia Rana lessonae, în comparaţie
cu celelalte specii, mai sunt caracteristice 2 morfe dorsale: Hemimaculata-hemistriata
(hmhs) – 13,6% şi Punctata (P) – 4,5%.
După numărul de indivizi care au fost testaţi din bazinul acvatic din cadrul parcului
„Râşcani” primul loc ocupă specia Rana lessonae cu 22 de indivizi testaţi, pe locul doi
se află, cu 15 indivizi, specia Rana ridibunda şi pe locul trei forma hibridă Rana
esculenta cu 14 indivizi.
Reieşind din datele obţinute în rezultatul cercetării complexului Rana esculentus din
bazinul acvatic parcului „Râşcani”, putem face următoare concluzie - specia Rana
lessonae este mai bine adaptată pentru condiţiile teritoriului dat.
Broaştele verzi, posedând o plasticitate ecologică înaltă, populează o diversitate
mare de bazine acvatice, atât din cadrul ecosistemelor naturale, cât şi din cadrul
habitatelor intens antropizate. Actual există mai multe lucrări care demonstrează
capacităţi diferite de adaptare şi toleranţă ale morfelor în raport cu factorii de mediu,
inclusiv şi cei antropici. Astfel, fenotipul striata, determinat de alela dominantă [10],
posedă un metabolism mai intens [11] şi o permeabilitate mai scăzută a pielii [12]. S-a
dovedit că această morfă predomină în bazinele poluate [13], prezentând o toleranţă
sporită, inclusiv şi faţă de prezenţa metalelor grele [14], comparativ cu alte fenotipuri.
Conform constatărilor bibliografice, morfa burnsi lipseşte în cadrul ecosistemelor
supuse acţiunii sporite a factorului antropic [15], deşi există şi rezultate contradictorii
[16], care demonstrează prezenţa acestui fenotip.
Din eşantionul de 51 de broaşte verzi, capturate din bazinele acvatice parcului
„Râşcani” (Chişinău), 21 de exemplare posedă fenotipul striata şi 30 fenotipul
nonstriata. Astfel, 41,2% de specimene prezintă morfa striata. Morfa burnsi lipseşte în
populaţia de broaşte verzi studiate.
Reieşind din rezultatele date şi informaţiile bibliografice, prezentate anterior, putem
face concluzie că gradul de poluare a bazinelor acvatice cercetate prezintă dimensiuni
deja alarmante, ţinănd cont că bazinele date sunt folosite pentru recreaţia populaţiei
(scăldatul, pescuitul).
Concluzii
1. Indicele L/T al complexului Rana esculentus din bazinul acvatic din parcul
„Râşcani” variază în limitele 1,34 - 2,86. Pentru populaţiile Rana ridibunda indicele L/T
variază în limitele 1,34 - 2,05, incluzând 15 de exemplare sau 29,4%. Forma hibridă
Rana esculenta cu variaţiile indicelui L/T – 2,07 - 2,19, reunind 14 exemplare sau 27,4%.
Specia Ran lessonae cu variaţiile indicelui 2,23 - 2,86, reunind 22 exemplare sau 43,2%.
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2. În rezultatul testării a 51 de broaşte capturate din bazinul acvatic din zona de
cercetare şi analizei datelor obţinute au fost evidenţiate 6 morfe dorsale: Maculata-striata
(MS) – 29,4%, cu 15 indivizi; Maculata (M) şi Hemimaculata (hm) – cu câte 13
specimene sau câte 25,5%; Punctatas-triata (PS) – 6 indivizi sau 11,8%, Hemimaculatahemistriata (hmhs) – 3 specimene sau 5,9% şi Punctata (P) - 1 individ sau 1,9%.
3. Din datele obţinute în rezultatul cercetării complexului Rana esculentus din
bazinul acvatic parcului „Râşcani”, Chişinău reiese că, morfele de bază sunt: Maculatastriata (MS), Maculata (M), Hemimaculata (hm) şi Punctatas-triata (PS). Alte 2 morfe
reprezintă potenţialul sau rezervă adaptivă al populaţiei date. În cazul dacă se schimbă
condiţiile mediului de trai specia Rana lessonae este bine adaptată pentru condiţiile
teritoriului dat.
4. Gradul de poluare a bazinelor acvatice cercetate prezintă dimensiuni alarmante,
ţinând cont că bazinele date sunt folosite pentru recreaţia populaţiei (scăldatul, pescuitul).
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