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Abstract
We studied 237 samples of Zootoca vivipara from two region of Occidental Carpathians (64 samples from
Semenic Mounrtains and 173 samples from Bihor Mountains). We analyzed characteristics of the pholydosys,
chromatic and biometric characteristics. After we calculated the ratio of each investigated character and the
variation quotient. Besides the existences of a special inter- population variability, we noticed the existence of a
large intra-population variability. According to almost all the investigated characteristics in the analyzed Zootoca
vivipara populations are heterogeneous or little heterogeneous.
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INTRODUCERE
Zootoca vivipara este o specie transpaleartică (FUHN & VANCEA 1961), prezentă în regiunile nordice şi
centrale ale Europei şi în Asia de nord, având un areal foarte larg (CAVIN 1993), considerat arealul cel mai larg
dintre toate speciile de şopârle (GRENOT et al. 1999). Este răspândită în regiunea cuprinsă între Munţii Pirinei spre
vest, insulele Hokaido şi Sahalin spre est (SURGET-GROBA et al. 2002), munţii Peninsulei Balcanice spre sud
(BOHME 1997, GUILLAUME et al. 1997), ajungând până în nordul Finlandei (TERHUVIO 1993).
Acest relict glaciar (STUGREN 1957) în România a fost cunoscută ca şopârla de munte (FUHN & VANCEA
1961), fiind răspândită în etajul fagului şi al coniferelor (FUHN 1969). În zonele din nordul ţării au fost întâlnite
populaţii la 650 m (Ardelean & Béres 2000). Recent au fost identificate şi populaţii la câmpie, atât în nord-vestul
(GHIRA et al. 2002, COVACIU-MARCOV et al. 2002 a, b, in press a, b), cât şi în nord-estul României (COVACIUMARCOV et al. 2003), din Câmpia Panonică fiind cunoscută de mult prezenţa acestei specii (DÉLY 1978 a).
În România au fost efectuate unele studii asupra unor caractere biometrice ale unor populaţii de Zootoca
vivipara (BORCEA 1978). În 1968 STUGREN a făcut analiza morfologică a unor caractere ale unor specii ale
actualului gen Zootoca. Au fost realizate şi studii asupra unor populaţii de Zootoca vivipara din Carpaţii Româneşti
(STUGREN & VANCEA 1961).
MATERIAL ŞI METODE
Pe parcursul anului 2003, am studiat caracterele morfologice a unor populaţii de Zootoca vivipara din
Munţii Apuseni. În total am analizat 237 de exemplare de şopârla de munte, provenite din regiunea Stâna de Vale
(Munţii Bihorului) (173 ex.), şi din Muntele Semenic (64).
Exemplarele din M-ţii Bihorului provin din mai multe habitate situate în vecinătate, fiind capturate de la
nivelul buştenilor, bolovanilor, de pe marginea potecilor, din zonele cu afiniş, din zonele umede, mlăştinoase, situate
pe marginea pâraielor. Exemplarele din Mt. Semenic au fost capturate numai din zona de peste 1200 m altitudine.
Habitatele de provenienţă sunt reprezentate de o serie de pajişti cu afiniş, de zonele limitrofe a şoselelor.
Capturarea exemplarelor de Zootoca vivipara a fost făcută direct cu mâna. Exemplarele capturate au fost
analizate pe viu, în urma studierii fiecăruia, fiind eliberate în habitatele de provenienţă. Astfel am încercat
minimalizarea impactului studiului nostru asupra lor.
La studiul exemplarelor de Zootoca vivipara am pornit de la indicaţiile morfologice ale lui FUHN şi
VANCEA (1961), şi ale lui DÉLY (1978 b), completând aceste date cu observaţiile noastre personale.
Am urmărit dispoziţia, forma şi numărul a 24 de categorii de solzi (Fig. 1), 11 caractere cromatice (Fig. 2)
şi 13 caractere biometrice. Grila de lucru pe parcursul studiului nostru, am modificat-o conform observaţiilor făcute
pe exemplarele cercetate. În cazul folidozei, pe fiecare solz am notat prescurtat (rostral = R, internazal = I, etc.). În
cazul solzilor care au dispoziţie bilaterală, aceasta au fost studiate separat atât pe partea dreaptă cât şi pe partea
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stângă a capului. Ţinând cont de faptul că diferenţele asimetrice ce apar în cazul acestor solzi sunt mici, nerelevante,
în final am folosit media aritmetică a numărul solzilor de pe partea dreaptă şi stângă.
Măsurătorile biometrice (Fig. 2) au fost făcute folosind un şubler, urmărind caracterele descrise în literatura
de specialitate (FUHN & VANCEA 1961; DÉLY 1978 b). Lt – este lungimea totală a corpului incluzând lungimea
corpului cât şi lungimea cozii, măsurată de la vârful botului până la vârful cozii. Lc – lungimea corpului se măsoară
de la vârful botului până la deschiderea anală, şi cuprinde lungimea capului, lungimea trunchiului şi a abdomenului.
Lcp – lungimea capului se măsoară între vârful botului şi capătul distal al solzului occipital sau capătul distal al
colarelor. Ltcp – lăţimea capului se măsoară în zona temporală. Îcp – înălţimea capului se măsoară la nivelul
timpanului. Pa – lungimea piciorului anterior se măsoară de la articulaţia cu corpul până la vârful degetului cel mai
lung (4). Pp – lungimea piciorului posterior se măsoară de la articulaţia cu corpul până la vârful degetului cel mai
lung (4). Dm – distanţa dintre membre se măsoară între articulaţiile membrelor anterioare şi posterioare. Cd –
lungimea cozii se calculează din lungimea totală a corpului (Lt) şi lungimea corpului (Lc).

Figura nr.1 Folidoza la Lacertidae (după datele lui Fuhn şi Vancea 1961, Dély 1978 b)

Figura Nr.3 Coloritul la Zootoca vivipara

Figura nr.2 Măsurătorile la Lacertide
(după Fuhn şi Vancea 1961, Dély 1978

REZULTATE
Studiul folidozei. R – solzul rostral, la trei sferturi a indivizilor analizaţi a celor două populaţii apare
separat de internazal (a). La un sfert din exemplarele analizate aceasta poate să se alungească în aşa fel încât separă
supranazalele, şi comunică cu internazalul (c). Numai la câteva indivizi de la Stâna de Vale am găsit situaţii când
solzii rostral, supranazale şi internazale se unesc într-un punct, tiviturile acestor solzi formând un X (b) (DÉLY
1978 b).
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I – solzul internazal (fronto-nazal) la majoritatea şopârlelor studiate este un solz mai lat decât lung, având
legătură cu frenalul anterior (loreal) (a) (FUHN & VANCEA 1961; DÉLY 1978 b),. La un număr redus de indivizi, de
pe marginile internazalului (de pe marginea stângă ori dreaptă, sau de pe ambele margini) se desprinde câte un
solzişor mic (b) (DÉLY 1978 b). Numai în cazul a unor exemplare din Stâna de Vale apar cazuri când internazalul
nu comunică cu frenalele, sau cusăturile solzilor internazal şi frenal, în zona lor de contact formează un X, fie pe
partea dreaptă, fie pe partea stângă, sau chiar pe ambele părţi ale corpului (c).
Pf – solzii prefrontali (frontonasali), sunt solzi pereche, care la cele mai multe exemplare analizate pot să
formeze o sutură între ei (a), pot să se atingă într-un punct (c), sau să fie complet separaţi (FUHN & VANCEA 1961).
Populaţii de Zootoca vivipara din Europa de Sud în mod identic prezintă frecvenţa precumpănitoare a indivizilor cu
prefrontalele în contact de-a lungul unei suturi (STUGREN 1968). Solzii prefrontali pot fi separaţi prin apariţia unui
solz de formă dreptunghiulară sau circulară care se interpune între aceştia (b), sau prin faptul că solzii internazal şi
frontal, în mod normal aflaţi la distanţă unul faţă de altul, vin în contact (d) (DÉLY 1978 b). Între cazurile aberante
(e) apar situaţii (Stâna de Vale) când unul dintre solzii prefrontali devine separat în două datorită apariţiei unei
tăieturi longitudinale sau transversale.
Tabel nr.1 Datele obţinute în urma studiul folidozei la populaţiile de Zootoca vivipara
Rostral
b
c
0
23,44
7,54 20,75

Internazal
a
b
c
96,88 3,12
0
94,34 1,87 3,77

Semenic
Stâna de Vale

a
76,56
71,7

Semenic
Stâna de Vale

ST - medie
1buc 2buc 3buc 4buc
3,13 60,16 33,59 3,13
0
50 46,23 3,77

a
82,8
56,6

PO - medie
2buc 3buc 4buc
8,59 81,25 10,16
20,75 67,92 11,32

Occipitale
+
∅ Norm
17,2 1,56 81,25
11,3
0
88,68

e
0
3,78

Sc - medie
2buc 3buc 4buc 5buc 6buc
0,78 4,68 73,44 21,1
0
0,94 4,71 69,81 23,6 0,94

SbL - medie
Semenic
Stâna de Vale

Prefrontal
b
c
d
3,13 10,9 3,13
13,2 13,2 13,2

SMx -medie
5buc 6buc 7buc
4,7 94,53 0,78
2,8 90,57 6,6

GF - medie

Abera
nt
6,25
0
1,88
0,5

4buc 5buc 6buc 7buc

7buc 8buc 9buc 10buc 11buc 12buc 13buc 14buc 15buc

7,81
9,43

0
0,96

37,5 48,44
37,74 49,06

0,8
4,8

14,1
15,4

21,09
24,04

MS - medie
X

T

P

∅

2X

Semenic
Stâna de Vale

46,9
23,6

0
9,4

50
43,4

50
56,6

1,56
4,72

Minim
Medie
Maxim

C
5
8,51
11

Mc
14
17
21

Tr
23
31
36

T
total
1,563 3,125 96,88 1,563
5,66 10,38 89,62 15,09
2T

2

1

Semenic
Lo
V Mc/C Lo/Tr Lo/V
60
22
0 2,0625 2,3793
72,8 25,9 2,0014 2,3552 2,8188
82
29
3,2 3,2174 3,3182

C
7
10,2
13

34,4
26,9

23,44
14,42

6,25
7,69

0
3,85

0
1,92

T-medie

SpL - medie

Mici Mari

3buc 4buc 5buc

81,25 18,75
74,53 25,47

32,81 60,94
28,3 67,92

Mc
9
18
23

Tr
26
32,8
39

6,25
3,77

Stâna de Vale
Lo
V Mc/C Lo/Tr Lo/V
67
20
0,75 1,7179 0
73,8
25 1,7598 2,2677 2,7835
84
30 2,5714 2,8846 4,1

F – frenalele cu toate ă la majoritatea cazurilor apar normal (a), noi am mai găsit exemplare în fiecare din
populaţiile cercetate la care frenalele aveau formă triunghiulară, cu vârful orientat în jos (b), alcătuit din două bucăţi
aşezate vertical una faţă de cealaltă (d), ori lipsea în întregime (c).
Fr – solzul frontal apare alungit antero-posterior, unic în majoritatea cazurilor (a) (FUHN & VANCEA 1961;
DÉLY 1978 b), rareori fiind separat în două bucăţi de o tăietură longitudinală (b) sau transversală (c).
I – interparietalul este un solz mic, prezentând o eterogenitate mare în cadrul fiecărei populaţii studiate.
Astfel poate să aibă formă de romb, triunghiulară cu vârful orientat dorsal, dreptunghiulară, alungită şi subţire
(aculiform), rotundă sau ovală, ori câteodată, forme dificil de definit.
Oc – solzul occipital prezintă aceeaşi eterogenitate a formei cum am observat şi în cazul de sus. De regulă
are formă trapezoidală (DÉLY 1978 b). Solzul occipital apare sub următoarele forme: trapez cu bază lată sau îngustă;
trapez cu bază rotunjită ori ascuţită; dreptunghi cu laturi egale ori cu latura transversală sau longitudinală alungită;
rotundă sau ovală, fiind alungită transversal sau longitudinal; sub formă de pară; triunghiulară; sub formă
hexagonală, alungit transversal; sub formă octogonală, alungit longitudinal; din două bucăţi mici, aproximativ
triunghiulare; de mărimi reduse sau poate lipsi. Cum am mai amintit mai sus la solzul interparietalul, în cazuri rare
occipitalul poate să fie contopit cu acesta, formând un solz unic (+). Am găsit şi situaţii aberante când acest solz
poate lipsi (Ø).
T – solzii temporali la majoritatea indivizilor studiaţi sunt solzi numeroşi, mărunţi (FUHN & VANCEA
1961), dar pot fi şi de mărimi mai mari (DÉLY 1978). Pot să apară exemplare la care mărimea solzilor din zona
temporală nu este identică pe partea dreaptă şi pe partea stângă a capului.
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Ms – mastericul, în cazul a ambelor populaţii studiate aproximativ la aceeaşi număr de exemplare lipseşte
(Ø) şi este prezent (P) (DÉLY 1978 b).. În cazul în care este prezent, poate să comunice cu tympanicul (T) sau în rare
cazuri nu (X). În marea majoritate a cazurilor este alcătuit dintr-o singură bucată (T, X) rar apare compus din două
bucăţi (2T, 2X).
Spo – supraocularia apare la animalele studiate de noi în număr de 4 (FUHN & VANCEA 1961; DÉLY 1978
b), rareori găsind situaţii când apar în număr de 2,3,5.
Grs – granulele supraciliare, rareori sunt prezente la exemplarele de Zootoca vivipara studiate. În cazul în
care apar, pot fi în număr de 1-5 (FUHN & VANCEA 1961; DÉLY 1978).
ST – supratemporalele, la aproximativ 50% dintre exemplare studiate apare în număr de 2. Destul de
frecvent apar 3 supratemporale. După DÉLY (1978 b) aceasta este numărul cel mai frecvent. Rar se întâlnesc
exemplare cu 1 sau 4 solzi supratemporali.
Po – la majoritatea indivizilor numărul solzilor postoculari este 3. Mai rar apar indivizi cu 2 sau 4 solzi
(DÉLY 1978 b, FUHN & VANCEA 1961).
Sc – supraciliarele la cele mai multe exemplare studiate sunt în număr de 4, dar destul de frecvent apar 5
solzi supraciliari (DÉLY 1978 b). Foarte rar apar şi situaţii când numărul acestor solzi este de 2, 3 sau 6 (FUHN &
VANCEA 1961).
SpL –numai supralabialele anterioare prezintă variaţie numerică. La 60-67% dintre animalele analizate
acest solzi apare în număr de 4. La aproximativ 28-33% numărul supralabialelor anterioare este 3. Mai puţin rar
apar şi situaţii cu 5 solzi. După literatura de specialitate majoritatea indivizilor au 4 solzi supralabiali, rar 5, sau în
cazuri foarte rare 3 (DÉLY 1978 b, FUHN & VANCEA 1961).
SbL – sublabialele la aproximativ de 50% din animale studiate sunt în număr de 6. La aproximativ 37% de
indivizi aceşti solzi apar în număr de 5. Rar am întâlnit situaţii cu 4 sau 7 solzi. După literatura de specialitate
sublabialele pot să apară în număr de 4-7, în majoritatea cazurilor fiind 6 (DÉLY 1978 b).
SMx – submaxilarele, la majoritatea indivizilor analizaţi apare în număr de 6 (DÉLY 1978 b). Rar apar
exemplare cu 5 sau 7 solzi submaxilari.
C – colarele la nivelul gâtului alcătuiesc un fel de guler, şi după observaţiile noastre numărul lor este între
5-13, în cazurile cele mai frecvente 8-10. format După literatura de specialitate: 7-12 solzi (DÉLY 1978 b), 6-11
(FUHN & VANCEA 1961).
Plg – plica gularis după literatura de specialitate lipseşte, câteodată se observă doar urme (DÉLY 1978 b).
La majoritatea indivizilor studiaţi de noi s-a observat o impresie a acesteia, găsind câteva exemplare la care chiar
apare evident cuta gulară.
G – solzii gulari pot varia între 9-23, la majoritatea cazurilor fiind 17-19. După literatura de specielitate
numărul lor este: 14-21 (FUHN & VANCEA 1961), dar poate să ajungă până la 23 (DÉLY 1978 b).
D – solzii dorsali. În cadrul solzilor dorsali am urmărit numărul solzilor transversali (Tr) şi longitudinali
(Lo): -Lo – solzii dorsali longitudinali după observaţiile noastre sunt prezente în număr 60-84, la majoritatea
cazurilor fiind aproximativ 73. După literatura de specialitate aceşti solzi apar în număr de 71-92 (DÉLY 1978 b). Tr – solzii dorsali transversali la exemplarele analizate de noi sunt în număr de 23-39, în cele mai multe din cazuri
având valori cuprinse între 31-33 de solzi. După literatura de specialitate numărul acestor solzi este între 33-46
(DÉLY 1978 b) sau 28-35 (FUHN & VANCEA 1961).
V – solzii ventrali la populaţiile cercetate de noi sunt în număr de 20-30. Media lor este aproximativ 25 în
cazul ambelor populaţii cercetate. După datele din literatura de specialitate numărul solzilor ventrali într-o linie este
între 25-32 (DÉLY 1978 b) sau 22-30 (FUHN & VANCEA 1961).
GF – numărul deschiderilor glandelor femurale la populaţiile cercetate de noi este între 8-13. Numai în
cazul populaţiei din Stâna de Vale am întâlnit cazuri cu 7, 14, 15 glande pe femur. În cele mai multe din cazuri
numărul lor este între 9-12. După datele din literatura de specialitate numărul acestor glande este între 11-15 (DÉLY
1978 b), sau 8-13 (FUHN & VANCEA 1961), la majoritatea cazurilor fiind 11-12 (DÉLY 1978 b).
G/C, Lo/Tr, şi Lo/V, sunt raporturi realizate de noi, pentru a încerca găsirea unei legături între numărul de
solzi gulari şi colari, respectiv longitudinali, transversali şi ventrali. După analiza valorilor acestor raporturi nu am
găsit diferenţe deosebite în cea ce priveşte populaţia din Muntele Semenic faţă de ceea din Munţii Bihorului.
Studiul parametrilor biometrici
Diferenţele ce apar printre raporturile biometrice a celor două populaţii studiate de noi nu sunt
semnificative.
Tabelul nr.2 Datele şi raporturile obţinute în urma studiului biometric
Minim

Lt
98

Lc
36,5

Lcp
7,7

Ltcp
5,5

Icp
3,3

Pa
12
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Semenic
Pp
Dm
16,5
21

Cd
57

Cd/Lc Pp/Lc Pa/Dm Pp/Dm
1,0556 0,3214 0,375
0,5
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Medie
Maxim

127
154

50,6
64,5

9,57
11,3

7,178
8,5

4,35
5

Minim
Medie
Maxim

Lt
124
144
167

Lc
41
54
68

Lcp
8,9
9,8
11

Ltcp
6,4
7,96
9

Icp
4,2
5,1
6,1

15
18

20,3
24

29,4
40

Stâna de Vale
Pa
Pp
Dm
13
20
18
15,8
22
29,1
18
24
39

78 1,6122 0,4047 0,5286
102 1,9333 0,5205 0,6818

Cd
78
90,65
113

ISSN – 1454-6914
0,7058
0,9090

Cd/Lc Pp/Lc Pa/Dm Pp/Dm
1,2903 0,339 0,3846 0,5405
1,7207 0,4163 0,5583 0,7787
2,0926 0,5097 0,75
1,1666

Studiul coloritului. D – se referă la coloritul dorsal al exemplarelor studiate. Exemplarele analizate de noi
au prezentat următoare variante a coloritului dorsal: cenuşiu (C), brun-deschis sau închis (B) (dorsal cu pete mici
galbene şi brun închis sau negre), galbenă (G) (cu pete brune sau roşietice), roşietică (R) sau auriu (Au). Majoritatea
indivizilor de Zootoca vivipara din Munţii Bihorului sunt colorate în brună, în timp ce cele provenite din Muntele
Semenic sunt colorate majoritar atât în culoarea brună cât şi galbenă.
Dgs – dunga spinării (dungă vertebrală). Această dungă poate să fie prezentă (P) sau chiar absentă (Ø)
dând animalului un aspect uniform colorat. Când este prezentă poate să fie întreruptă, fragmentată, dar chiar şi
atunci este continuă în partea anterioară (FUHN & VANCEA 1961), sau alcătuită mai mult din pete confluente sau
neconfluente (DÉLY 1978 b). Uneori dunga vertebrală şi tiviturile închise ale supraciliarelor dispărute se destramă
în pete neregulate închise, dând animalului un aspect maculat, alteori elementele închise şi cele deschise se reduc
punctiform, tot spatele fiind punctat închis şi alb, însoţit de dispariţia bandei temporale (FUHN & VANCEA 1961).
Dsc – dungile supraciliare, şi Dso – dungile suboculare pot fi continue, fragmentate sau absente (FUHN &
VANCEA 1961; DÉLY 1978 b).
Tabel nr.3 Rezultatele obţinute în urma studiului cromatic la populaţiile de Zootoca vivipara
Semenic
Stâna de Vale

Semenic
Stâna de Vale

D – coloritul dorsal
C
B
G
R
6,452 37,1 43,55 11,3
24,32 51,35 16,22 8,11

S
40,7
63,2

A
5,55
15,79

TDgS -Tivitura dungii spinarii
P
d, d
*/3
P
∅
78,57 7,143 14,29 78,13 21,88
47,62 47,62 4,762 60,38 39,62

Au
1,61
0

Gs - coloritul gusei
Cr
G
P
5,55 33,33 14,81
5,26 10,53 5,26

R
0
5,2

B
7,4
0

P Gs
X
∅
29,69 70,31
13,21 86,79

G
53,4
36

V - coloritul ventral
P
Cr
C V, Ab
31,03 15,52
0
0
20
28
4
8

S
0
4

P V - pete ventral
m
M 10 30 40-60 70-90 100
P
∅
86,11 13,89 27,78 5,556 11,11 55,56 56,25 43,75
80
20 26,67
0
20 53,33 28,3 71,7

Ocl – în marea majoritate a exemplarelor studiate, pe marginile stângă sau dreaptă a dungilor supraciliare
apar oceli maronii sau negri (sub formă de tivituri), care rar se confluează în dungi (DÉLY 1978 b; FUHN & VANCEA
1961). Câte o dată aceşti oceli pot lipsi, mai ales cei de pe marginile interne.
Dm – dunga marginală (bandă temporală), la majoritatea exemplarelor studiate, avea culoarea maro-roşcat
(DÉLY 1978). În anumite cazuri poate avea culoarea brun închis, sau chiar poate lipsi (FUHN & VANCEA 1961).
Tdgs – tiviturile dungii spinării, la majoritatea cazurilor lipseşte (Ø), totuşi ponderea exemplarelor care
prezintă acest ornament cromatic este destul de mare. În cazurile când apare, poate să fie sub forma unei pete (P),
sub formă de dungă (d), sau să apară numai începând cu a doua treime sau a doua jumătate a corpului (1/2,1/3,2/3).
Când sunt prezente au culoarea alb-gălbui, şi mărginesc dunga vertebrală (DÉLY 1978 b).
V – coloritul ventral la Zootoca vivipara variază la populaţiile cercetate de la noi de la culoarea galbenă
(G), crem (Cr) până la portocaliu (P). Rar şi numai în cazul animalelor din Munţii Bihorului apar exemplare cu
burta colorată în cenuşiu (C), verde-albăstrui (V,Ab) sau sidefie (S).
Gs – (coloritul guşei) la majoritatea exemplarelor analizate am găsit guşa cu nuanţă sidefie (S). Dar a fost
semnificativă şi ponderea indivizilor cu guşa colorată în galben (G), crem (Cr), alb (A) sau portocaliu (P). Rareori
am găsit exemplare cu guşa colorată în roşu (R), brun (B). După FUHN şi VANCEA (1961), guşa este de obişnuit
albăstrui-viorie.
PV – în zona ventrală atât masculii, cât şi femelele pot prezenta mici puncte negre (FUHN & VANCEA
1961). După DÉLY (1978 b). După observaţiile noastre, cu toate că numărul indivizilor cu burta nepătată este mai
mare la majoritatea populaţiilor studiate ponderea exemplarelor cu pete abdominale este semnificativă. Aceste pete,
în majoritatea cazurilor când apar, sunt mici, prezente pe toţi solzii ventrali, mai rar la 10-30% dintre solzi. În
cazurile cele mai rare, apar într-o pondere de 40-60% sau 70-90% pe solzii ventrali.
Pgş – pe parcursul studiului nostru noi am constatat că şi guşa exemplarelor studiate poate să prezinte pete,
uneori aceste pete pot să ajungă şi pe submaxilare.
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DISCUŢII
Scopul studiului nostru a fost nu numai de a aduce date noi despre variaţiile fenotipice a şopârlei de munte
din România, ci şi compararea diferenţelor dintre cele două populaţii analizate, pornind din ideea că populaţia de
Zootoca vivipara din Munţii Banatului (M. Semenic şi Almajului) este izolată de Culoarul Mureşului de populaţiile
din Munţii Apuseni (COVACIU-MARCOV 2004).
Am constatat că atât variabilitatea intra- cât şi ceea interpopulaţională este mare. În scopul stabilirii
variabilităţii intrapopulaţionale am calculat coeficientul de variaţie, acesta indicând gradul de omogenitate al
populaţiilor.
Tabelul nr.4 Media aritmetică (M), Dispersia (S2), Deviaţia Standard (S) şi Coeficientul de Variaţie (CV) pt.
folidoză
Semenic
Stâna de Vale

ST - medie
M
S2
S
CV
2,3672 0,3573 0,5977 25,253
2,5377 0,3240 0,5692 22,431

PO - media
M
S2
S
CV
3,0156 0,1872 0,4327 14,349
2,9056 0,3118 0,5584 19,219

Sc - media
M
S2
S
CV
4,1484 0,2670 0,5167 12,456
4,1886 0,3228 0,5682 13,566

Semenic
Stâna de Vale

SpL - media
M
S2
S
CV
3,7343 0,3200 0,5657 15,149
3,7547 0,2605 0,5104 13,595

SMx - media
M
S2
S
CV
5,9609 0,0531 0,2305 3,8679
6,0377 0,0929 0,3048 5,0485

GF - media
M
S2
S
CV
10,843 1,3349 1,1554 10,655
10,759 2,6826 1,6378 15,222

SbL - media
M
S2
S
CV
5,125 4,8593 2,2044 43,012
5,2830 1,6180 1,2720 24,077

Valorile coeficienţilor de variaţie pentru majoritatea caracterelor arată că cele două populaţii sunt
eterogene, eventual puţin omogene. Singurul caracter al folidozei după care toate populaţiile studiate sunt omogene
este reprezentat de submaxilare. Dar submaxilarele reprezintă un caracter stabil atât la nivel de specie cât şi la nivel
de gen, astfel încât omogenitate sa nu este surpinzătoare.
Faptul că după majoritatea caracterelor analizate populaţiile sunt puţin eterogene subliniază variabilitatea
deosebită a acestei specii. Probabil timpul din care acest relict glaciar populează teritorii din ţara noastră a fost
suficient numai pentru a apărea o anumită omogenitate intrapopulaţională.
Coeficientul de variaţie ridicat înregistrat în cazul caracterelor speciei Zootoca vivipara pare a sublinia
modul în care şopârla de munte după postglaciar a colonizat teritoriul României din mai multe direcţii, respectiv
întâlnirea în România a imigranţior proveniţi din cel puţin două refugii glaciare, dinspre est şi vest de Munţii Carpaţi
(COVACIU-MARCOV 2004).
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