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RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC 

 

Cuprins: 
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2. Rezultatele etapei 

3. Descrierea științifică și tehnică 

4. Gradul de realizare a obiectivelor 

5. Modul de diseminare a rezultatelor 

6. Concluziile etapei 

 

1. Rezumatul etapei:  

Proiectul își propune dezvoltarea și testarea tehnologiei ADN pe baza probelor biologice 

de macrozoobentos colectate din sectorul superior al Someșului Cald, conform cu noile 

recomandări cuprinse în sistemul de Biomonitoring 2.0 ale apelor pe plan European (Leese et al., 

2018, Weigand et. al., 2019, Duarte et al., 2021). Sistemul de monitorizarea a biodiversității apelor 

folosind secvențe genetice se bazează pe generarea unor librării de secvențe de ADN validate de 

experți recunoscuți pentru a minimaliza impedimentul taxonomic și identificări nepotrivite.  

Raportul din Etapa 2 prezintă rezultatele analizelor genetice în urma prelucrării parțiale a 

probelor biologice colectate din sectorul superior al Someșului Cald, pe baza unui număr de 380 

specimene, asociate în total cu 242 secvențe diferite, din care au fost identificate cu succes un 

număr de 64 diferite specii (65% din totalul speciilor de macrozoobentos cunoscute din sectorul 

superior al Someșului Cald), identificate în prealabil, folosind date morfologice sau identificate 

exclusiv pe baza secvențelor de ADN.  

Secvențele de ADN Barcoding generate de noi și încărcate în librării genetice 

internaționale (BOLD) au fost monitorizate și reevaluate de experți taxonomiști, membrii 

proiectului, specialiști din diferite grupe de macrozoobentos pentru a menține calitatea științifică 

ridicată a datelor introduse. La încheierea proiectului aceste date vor fi livrate spre publicul larg 

prin platforme internaționale de stocare a secvențelor de ADN (BOLD) și prin pagina web a 

proiectului (http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/) și va permite, cel puțin în cazul apelor din 

sectorul superior al Someșului Cald o aplicare mai obiectivă și mai eficientă a tehnologiei ADN. 

http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/
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 Datele noastre arată o rezoluție taxonomică ridicată a markerilor moleculari selectați 

(COI-5P), cu un succes de peste 90% rata secvențelor generate din totalul probelor analizate, 

eficiență dovedită prin debitul mare al probelor care pot fi procesate în timp util și rapiditatea 

evaluării compoziției specifice a macrozoobentosului.  

În cursul activităților proiectului cuprinse în Etapa 2 am reușit detectarea unei 

biodiversități neglijate, nevalorificată încă în practicile curente de evaluare a calității biologice a 

apelor din sectorul superior al Someșului Cald și o subestimare a calității biologice ale acestor ape, 

cu implicații majore în managementul sustenabil al acestor resurse naturale. Cu toate aceste 

neajunsuri (”gaps”), care pot fi diminuate numai prin revizii taxonomice a diferitelor grupe de 

macrozoobentos folosind metode integrative, tehnologiile bazate pe date genetice pot oferi 

rezoluții mult mai mari ale datelor spațiale și temporare a stării ecologice din diferite tipuri de ape, 

față de evaluările bazate exclusiv pe date morfologie (durata lungă a procesării probelor, 

implicarea unui număr mare de specialiști, imposibilitatea identificării a unor larve criptice pe baza 

criteriului morfologic).  

 În concluzie, tehnologia de ADN a fost implementată cu succes în cazul apelor din sectorul 

superior al Someșului Cald, iar experiența acumulată prin activitățile noastre poate fi generalizată 

cu avantaje imediate în practica națională de evaluare a calității biologice a apelor curgătoare 

(clarificarea statutului taxonomic și introducerea unui număr cât mai mare de organisme 

bioindicatoare în sistemele de biomonitoring curente). Rezultatele noastre sunt pași importanți în 

implementarea cu succes a metodelor Biomonitoring 2.0 pentru ecosistemele acvatice de la noi. 

Rămâne însă un impediment major, lipsa unor platforme naționale, cuprinzătoare, dezvoltați și 

evaluați de specialiști renumiți din diferite grupe de macrozoobentos pentru a ține ridicată nivelul 

științific superior ale acestor date, și deschiderea acestor platforme spre agențiile implicate sau 

societatea civilă în vederea asigurării pe termen lung a calității apelor curgătoare de la noi.  

 

1.2. Obiectivele Etapei 2 (2021) 

Obiectivele generate al proiectului constă în implementarea tehnologiei ADN în sistemul de 

monitorizare a calității biologice a apelor pe baza compoziției specifice a macrozoobentosului. În 

conformitate cu obiectivele principale ale proiectului s-au stabilit obiectivele principale Etapei 2: 
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OE2.1. – Optimizarea numărului probelor biologice de macrozoobentos pentru a cuprinde 

biodiversitatea din toate tipurile de ape existente din sectorul superior al Someșului Cald, 

prelucrarea morfologică a materialului colectat la un nivel taxonomic cât mai apropiat (gen sau 

specie). 

OE2.2. - Dezvoltarea platformei de stocare a secvențelor ADN generate. 

OE2.3. – Testarea rezoluției taxonomice a secvențelor ADN generate și evaluarea diversității 

criptice a macrozoobentosului din sectorul superior al Someșului Cald. 

OE2.4. – Diseminarea rezultatelor (articole de taxonomie integrativă, comunicări științifice 

internaționale și naționale) 

 

1.3. Descrierea activităților 

Activitățile desfășurate în cadrul Etapei 2 a proiectului vizează dezvoltarea unor tehnologii 

genetice pentru îmbunătățirea sistemului național de evaluare a calității biologice a apelor, prin 

generarea unor secvențe noi de ADN și testarea rezoluției taxonomice în cazul probelor biologice 

de macrozoobentos din sectorul superior al Someșului Cald. Rezultatele obținute au fost prezentate 

într-o conferințe internaționale și în cadrul unei prezentări orale și un poster la o conferința  

națională și valorificate în 2 publicații în reviste recunoscute (cu factor de impact peste 1) și 4 

reviste BDI. 

Activitățile desfășurate în cadrul acestei etape sunt conforme cu cele planificate în cadrul 

Etapei 2, din planul de realizare a proiectului. Rezultatele acestor activități se regăsesc ca atare în 

livrabile etapei.  

Activitate Act.2.1. – Selectarea punctelor, colectarea probelor biologice de 

macrozoobentos din bazinul hidrografic Someșul Cald și identificarea morfologică a materialului 

colectat. Coordonator: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. 

Activitate Act.2.2. – Dezvoltarea platformei de testare, inițierea secvențierii ADN din 

probele de macrozoobentos colectat. Coordonator: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. 

Activitate Act.2.3. – Obținerea unor semnături genetice (ADN Barcoding) adecvate pentru 

identificarea la nivel de specie a probelor biologice colectate. Diseminarea rezultatelor. 

Coordonator: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. 

 

2. Rezultatele etapei:  
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 Rezultatele activității de cercetare desfășurate în cadrul Etapei 2 a proiectului sunt 

constituite de următoarele livrabile:  

L1: Selectarea punctelor, colectarea probelor biologice de macrozoobentos din bazinul 

hidrografic Someșul Cald și identificarea morfologică a materialului colectat. Livrabil pentru 

Activitatea 2.1. 

L2: Dezvoltarea platformei de testare, inițierea secvențierii ADN din probele de 

macrozoobentos colectat. Livrabil pentru Activitatea 2.2.  

L3. Obținerea unor semnături genetice (ADN barcoding) adecvate pentru identificarea la 

nivel de specie a probelor biologice colectate și diseminarea rezultatelor. Livrabil pentru 

Activitatea 2.3.  

 

3. Descrierea științifică și tehnică: 

 În continuare se descriu succint, tehnic și științific, obiectivele și rezultatele obținute în 

cadrul Etapei 2 a proiectului, prezentate detaliat, în livrabile mai sus enumerate.  

L1: Selectarea punctelor, colectarea probelor biologice de macrozoobentos din bazinul 

hidrografic Someșul Cald și identificarea morfologică a materialului colectat. Livrabil pentru 

Activitatea 2.1. 

În conformitate cu recomandările din Planul Național de Management, aferent porțiunii 

naționale a bazinului hidrografic internațional al Fluviului Dunărea din 2015 (Directivei Cadru în 

Domeniul Apelor), reglementat prin Articolul 13 și anexa VII ale Uniunii Europene adoptată în 23 

octombrie, 2000 (AQUEM CONSORTIUM, 2002, Bailey et al., 2004), a Legii apelor nr. 

107/1966, a protocolului ICS din 2012 (SR CEN 16150) și a Planului Național de Management 

aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în 

teritoriul României, elaborate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & ANAR pentru 

perioada 2016-2021 și ținând cont se specificul  zonei cercetate, probele biologice au fost prelevate 

dintr-un număr de 42 de stații, prezentate deja în raportul Etapei 1, și care poate fi consultată în 

pagina web a proiectului: http://www.hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro. 

Au fost organizate în anul 2021 un număr de 3 campanii de colectare prin care au fost 

luate probe biologice de macrozoobentos din toate cele 42 stații, la care se adaugă și un număr de 

4 ieșiri, prin care s-a completat materialul biologice cu un număr de 15 probe adiționale din cauza 



6 
 

activității sezoniere mai restrânse a unor grupe de macrozoobentos și pentru a cuprinde cu cât 

posibil toate speciile de nevertebrate acvatice în toate stadiile de dezvoltare (adult și larve).  

Activitățile cuprinse în Act. 2.1. au fost desfășurate în două planuri:  

(1) Analiza proprietăților fizico-chimice a stațiilor de prelevare a probelor biologice 

Prin alegerea stațiilor de prelevare s-a încercat surprinderea heterogenității de habitat 

specifică zonei de izvoare a râului Someșul Cald: din numărul total de 41 de stații incluse în 

prezentul raport, majoritatea au fost specifice ecosistemelor lotice, dar 11 au fost localizate în zone 

de izvoare, 4 în zone mlăștinoase și 1 într-o baltă temporară. Parametrii fizico-chimici ilustrează 

clar aceste diferențe de habitat (Tabel 1). pH-ul înregistrat în sezoanele de prelevare a avut în 

general valori circum-neutre, dar au fost înregistrate și valori din spectrul acid în zona molhașurilor 

de la Izbuce (MI). Valorile de conductivitate sau temperatură a apei  au fost normale pentru 

sezoanele de prelevare sau habitat investigat, în timp ce cantitatea de oxigen dizolvat a fost relativ 

ridicată în majoritatea stațiilor de prelevare, depășind 9 mg/L, cu excepția bălților și mlaștinilor 

(SC2c, SC3b).  

Tabel 1. 1 Principalii parametrii fizico-chimici măsurați în stațiile de prelevare a probelor în 

sezoanele analizate 

Cod 

stație 

Data  

prelevarii 

pH Temperatura  

apei (°C) 

Oxigen 

(mg/L) 

Oxigen 

(%)  

Conduc- 

tivitate 

(µS/cm) 

TDS 

(ppm) 

Viteza medie 

a apei (m/s)  

FI1 19.06.2021 8,01 12,34 9,04 98,10 69,00 36,00 0,42 

FI1a 19.06.2021 NA NA NA NA NA NA NA 

FI2 17.04.2021 7,74 4,25 10,06 91,70 194,00 95,00 1,18 

  19.06.2021 8,70 10,44 9,21 96,00 194,00 98,00 0,46 

FI2a 17.04.2021 6,09 3,81 10,74 89,90 23,00 12,00 0,59 

FI2b 24.09.2021 7,78 8,00 9,63 92,60 430,00 NA 0,35 

FI2c 17.04.2021 7,78 7,22 8,98 84,87 222,00 111,00 0,52 

  22.06.2021 8,57 7,26 10,60 108,60 227,00 114,00 NA 

  24.09.2021 7,60 8,10 8,70 85,60 360,00 NA 0,26 

FI2d 17.04.2021 7,28 3,26 10,47 89,33 133,00 66,00 0,67 

  22.06.2021 8,45 8,97 10,58 107,87 164,00 82,00 0,25 

IZ2 21.06.2021 9,13 13,18 9,59 111,20 193,00 97,00 0,3 

MI 21.06.2021 4,14 18,20 9,20 116,63 10,00 6,00 NA 

SC1 7.11.2020 6,94 5,53 9,50 76,00 109,00 55,00 NA 

SC2 7.11.2020 6,61 5,74 9,80 79,00 96,00 48,00 NA 

SC2a 16.04.2021 7,03 2,96 9,63 88,40 128,00 64,00 0,72 

  20.06.2021 7,85 11,71 10,05 106,80 80,00 40,00 0,46 

  25.09.2021 7,88 5,30 10,99 96,20 170,000 NA 0,22 

SC2b 20.06.2021 NA NA NA NA NA NA NA 
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SC2c 20.06.2021 5,48 14,27 4,26 46,36 42,00 21,00 NA 

SC3 20.06.2021 7,97 13,7 9,41 104,16 104,00 52,00 0,57 

  26.09.2021 7,67 7,10 11,56 107,30 130,00 NA 1,04 

SC3a 20.06.2021 NA NA NA NA NA NA NA 

SC3b 20.06.2021 6,43 13,65 0,22 6,10 66,00 31,00 NA 

SC4 16.04.2021 7,28 4,76 9,58 84,97 115,00 58,00 0,80 

  22.06.2021 10,42 15,05 9,43 108,40 99,00 50,00 0,41 

  25.09.2021 8,10 10,7 9,60 99,20 150,00 NA 0,36 

VB1 25.09.2021 7,47 7,50 9,69 92,90 100,00 NA 0,25 

VB2 22.06.2021 8,53 12,94 9,71 106,40 121,00 61,00 0,35 

  25.09.2021 7,65 10,60 9,71 98,70 140,00 NA 0,28 

VB3 17.04.2021 6,96 4,98 9,57 84,90 114,00 57,00 0,81 

  21.06.2021 8,51 12,91 9,61 105,20 106,00 53,00 0,67 

 

 (2) Analiza morfologică a probelor biologice de macrozoobentos 

 Probele biologice de macrozoobentos colectate în cursul campaniilor de prelevare au fost 

prelucrate parțial, din cauza cantității uriașe a materialului colectat (41x3 probe biologice, plus 15 

probe adiționale colectate în afara campaniilor principale) (Tabel 2). Prelucrarea va continua și în 

cursul anului următor.  

 În Tabelul 2. sintetizăm rezultatele taxonomice obținute până la data finalizării Etapei 2. 

Gr. Familie  Specie/subspecie Habitat 

Hirudinea Erpobdellidae Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) bazin de izvor 

Hirudinea Haemopidae Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Coleoptera Chrysomelidae Plateumaris sericea (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Diptera Blephariceridae Liponeura cinerascens Loew, 1844 pârâu afluent grad 1 

Diptera Chaoboridae Chaoborus obscuripes (Wulp, 1859)* mlastina oligotrofa 

Diptera Chaoboridae Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905)* bazin de izvor 

Diptera Culicidae Aedes cantans (Meigen, 1818) balta in padure 

Diptera Culicidae Aedes sticticus (Meigen, 1835) baltă în pădure 

Diptera Culicidae Aedes punctor (Kirby, 1837) mlaștină 

Diptera Cylindrotomidae Cylindrotoma distinctissima (Meigen, 1818) mlaștină 

Diptera Dixidae Dixa puberula Loew, 1849  pârâu afluent grad 1 

Diptera Dixidae Dixa submaculata Edwards, 1920 izvor 

Diptera Empididae Empis borealis Linnaeus, 1758 malștină 

Diptera Limoniidae Antocha vitripennis (Meigen, 1830) Someșul Cald 

Diptera Limoniidae Austrolimnophila (Ar.) unica (Osten S., 1869) izvor 

Diptera Limoniidae Dicranomyia (M.) caledonica Edwards, 1926 izvor 

Diptera Limoniidae Erioconopa trivialis (Meigen, 1818) izvor 

Diptera Limoniidae Erioptera (Erioptera) lutea lutea Meigen, 1804 izvor 

Diptera Limoniidae Hexatoma (Eriocera) grisea (Riedel, 1914) mlaștină 

Diptera Limoniidae Limnophila (L.) schranki Oosterbroek, 1992 mlaștină 

Diptera Limoniidae Molophilus (M.) appendiculatus (St., 1840) Someșul Cald 

Diptera Limoniidae Molophilus (M.) ater (Meigen, 1804) bazin de izvor 
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Diptera Limoniidae Molophilus (M.) flavus Goetghebuer, 1920 bazin de izvor 

Diptera Limoniidae Molophilus (M.) propinquus (Egger, 1863) bazin de izvor 

Diptera Limoniidae Ormosia lineata (Meigen, 1804) izvor 

Diptera Limoniidae Phylidorea (P.) squalens (Zetterstedt, 1838) mlaștină 

Diptera Limoniidae Rhipidia (Rhipidia) maculata Meigen, 1818 Someșul Cald 

Diptera Pediciidae Dicranota (L.) lucidipennis (Edwards, 1921) Someșul Cald 

Diptera Pediciidae Dicranota (P.) flammatra Stary, 1981 pârâu afluent grad 1 

Diptera Pediciidae Dicranota (P.) gracilipes Wahlgren, 1905 pârâu afluent grad 1 

Diptera Pediciidae Dicranota (P.) pavida (Haliday, 1833) izvor 

Diptera Pediciidae Pedicia (A.) fusca Ujvarosi & Balint, 2012 izvor 

Diptera Pediciidae Pedicia (Crunobia) nielseni (Slipka, 1955) izvor 

Diptera Pediciidae Pedicia straminea (Meigen, 1838) izvor 

Diptera Pediciidae Pedicia (Pedicia) rivosa (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Diptera Pediciidae Tricyphona alticola Strobl, 1910 mlaștină 

Diptera Pediciidae Tricyphona immaculata (Meigen, 1804) izvor mlăștinos 

Diptera Ptychopteridae Ptychoptera incognita Török, Keresztes, 2015 mlaștină 

Diptera Rhagionidae Chrysopilus helvolus (Meigen, 1820) Someșul Cald 

Diptera Scatophagidae Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Diptera Sciomyzidae Limnia paludicola Elberg, 1965* mlaștină 

Diptera Simuliidae Prosimulium tomosvaryi (Enderlein, 1921) Someșul Cald 

Diptera Simuliidae Simulium (N.) carpathicum (Knoz, 1961)* Someșul Cald 

Diptera Simuliidae Simulium (S.) argyreatum (Meigen, 1838) Someșul Cald 

Diptera Simuliidae Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 Someșul Cald 

Diptera Syrphidae Helophilus continuus Loew, 1854 mlaștină 

Diptera Thaumaleidae Thaumalea bezzii Edwards, 1929 izvor reocren 

Diptera Tipulidae Tipula (Acutipula) luna Westhoff, 1879 Someșul Cald 

Diptera Tipulidae Tipula (Savtshenkia) alpha de Jong, 1994 izvor reocren 

Diptera Tipulidae Tipula (S. subnodicornis Zetterstedt, 1838 izvor mlastinos 

Diptera Tipulidae Tipula (Sch.) variicornis Schummel, 1833 izvor reocren 

Diptera Tipulidae Tipula (Tipula) paludosa Meigen, 1830 izvor mlaștinos 

Diptera Tipulidae Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen, 1804 izvor reocren 

Ephemeropt. Baetidae Acentrella sinaica Bogoescu, 1931 izvor mlaștinos 

Ephemeropt. Baetidae Baetis alpinus (Pictet, 1843) Someșul Cald 

Ephemeropt. Baetidae Baetis rhodani (Pictet, 1843) Someșul Cald 

Ephemeropt. Ephemeridae Ephemera danica Müller, 1764 Someșul Cald 

Ephemeropt. Ephemeridae Ecdyonurus carpathicus Sowa, 1973 izvor 

Ephemeropt. Heptageniidae Ecdyonurus picteti (Meyer-Dür, 1864) Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Ecdyonurus torrentis Kimmins, 1942 Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775) pârâu afluent grad 1 

Ephemeropt. Heptageniidae Epeorus assimilis Eaton, 1865 Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Rhithrogena gorganica Klapálek, 1907 Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Rhithrogena hercynia Landa, 1970 pârâu afluent grad 1 

Ephemeropt. Heptageniidae Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839) Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Rhithrogena picteti Sowa, 1971 Someșul Cald 

Ephemeropt. Heptageniidae Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834) pârâu afluent grad 1 

Ephemeropt. Leptophlebiidae Habroleptoides confusa Sartori & Jacob, 1986 Someșul Cald 

Ephemeropt. Leptophlebiidae Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) izvor calcaros 

Ephemeropt. Siphlonuridae Siphlonurus lacustris Eaton, 1870 mlastina 

Megaloptera Sialidae Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) izvor mlăștinos 
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Odonata Aeschnidae Aeshna mixta Latreille, 1805 mlaștină 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion puella Linnaeus, 1758 mlastina 

Odonata Coenagrionidae Pyrrhosoma nyrnphula Sulzer, 1776 izvor mlăștinos 

Odonata Libellulidae Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 izvor mlăștinos 

Plecoptera Leuctridae Leuctra inermis Kempny, 1899 rhitral 

Plecoptera Leuctridae Leuctra nigra (Olivier, 1811) Someșul Cald 

Plecoptera Leuctridae Leuctra prima Kempny, 1899 izvor 

Plecoptera Taeniopterygidae Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902) Someșul Cald 

Plecoptera Taeniopterygidae Brachyptera starmachi Sowa, 1966 izvor 

Plecoptera Taeniopterygidae Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964 Someșul Cald 

Plecoptera Nemouride Nemoura fulviceps Klapálek, 1902 Someșul Cald 

Plecoptera Nemouride Nemurella pictetii (Klapálek, 1900) izvor calcaros 

Trichoptera Beraeidae Beraea pullata (Curtis, 1834) izvor reocren 

Trichoptera Glossosomatidae Glossosoma discophorum F Klapalek, 1902 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Glossosomatidae Glossosoma intermedium (Klapalek, 1892) izvor calcaros 

Trichoptera Goeridae Silo graellsii Pictet, 1865 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Goeridae Silo pallipes (JC Fabricius, 1781 izvor calcaros 

Trichoptera Philopotamidae Philopotamus montanus (E Donovan, 1813 izvor calcaros 

Trichoptera Philopotamidae Wormaldia occipitalis (FJ Pictet, 1834 izvor calcaros 

Trichoptera Phryganeidae Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) izvor calcaros 

Trichoptera Polycentropodidae Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Limnephilus coenosus Curtis, 1834 izvor 

Trichoptera Limnephilidae Limnephilus extricatus sibiricus Mey, 1991 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Allogamus uncatus (Brauer, 1857) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Anabolia brevipennis (Curtis, 1834) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Annitella lateroproducta (Botosaneanu, 1952) pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Chaetopteryx cissylvanica Botosaneanu, 1959 Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Chaetopterygopsis sisestii Botosaneanu, 1961 Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Drusus tenellus (Klapalek, 1898) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Ecclysopteryx madida (McLachlan, 1867) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Halesus digitatus (von Paula Schrank, 1781) pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Parachiona picicornis (Pictet, 1834) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Psilopteryx curviclavatus Botosaneanu, 1957 Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Psilopteryx psorosa carpathica Schmid, 1952 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Limnephilidae Potamophylax depilis? (Stephens, 1837) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Potamophylax latipennis (Curtis, 1834) Someșul Cald 

Trichoptera Limnephilidae Rhadicoleptus alpestris Botos. & Riedel, 1965 tyrphophil 

Trichoptera Hydropsychidae Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Odontoceridae Odontocerum hellenicum Malicky, 1972 rithral 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila fasciata fasciata Hagen, 1859 rithral 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila laevis Pictet, 1834 rithral 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila motasi Botosaneanu, 1957 rithral 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898 pârâu afluent grad 1 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila nublia (Zetterstedt, 1840) Someșul Cald 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863 Someșul Cald 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila orghidani Botosaneanu, 1952 Someșul Cald 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila polonica McLachlan, 1879 Someșul Cald 

Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila tristis Pictet, 1834 pârâu afluent grad 1 
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Gasrtropoda Planorbidae Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774 pârâu afluent grad 1 

Hidracarieni Hydryphantidae Protzia invalvaris Piersig, 1898 pârâu afluent grad 1 

Hidracarieni Sperchontidae Sperchon brevirostris Koenike, 1895 Someșul Cald 

Hidracarieni Sperchontidae Sperchon glandulosus Koenike, 1886 Someșul Cald 

Hidracarieni Aturidae Aturus scaber Kramer , 1875 Someșul Cald 

Hidracarieni Aturidae Aturus crinitus Thor , 1902 Someșul Cald 

Hidracarieni Sperchontidae Sperchonopsis verrucosa (Protz, 1896) Someșul Cald 

Hidracarieni Sperchontidae Sperchonopsis procera Láska, 1965 pârâu afluent grad 1 

Hidracarieni Feltriidae Feltria zschokkei Koenike , 1896 pârâu afluent grad 1 

Hidracarieni Hygrobatidae Atractides octoporus Piersig , 1898 pârâu afluent grad 1 

Hidracarieni Hygrobatidae Hygrobates foreli (Lebert, 1874) Someșul Cald 

Hidracarieni Hygrobatidae Hygrobates calliger Piersig , 1896 Someșul Cald 

Hidracarieni Aturidae Woolastookia rotundifrons (Viets , 1922) Someșul Cald 

Heteroptera Corixidae Sigara lateralis (Leach, 1818) pârâu afluent grad 1 

Heteroptera Nepidae Nepa cinerea Linnaeus, 1758 pârâu afluent grad 1 

Heteroptera Nepidae Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Heteroptera Notonectidae Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758 mlaștină 

Heteroptera Gerridae Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794) pârâu afluent grad 1 

Heteroptera Gerridae Gerris costae fieberi Stichel, 1938 baltă lângă pârâu 

Heteroptera Gerridae Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) mlaștină 

Heteroptera Gerridae Gerris lateralis Schummel, 1832 baltă lângă pârâu 

Heteroptera Gerridae Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) pârâu afluent grad 1 

Heteroptera Gerridae Gerris thoracicus Schummel, 1832 mlaștină 

Heteroptera Hydrometridae Hydrometra gracilenta Horváth, 1899 mlaștină 

Heteroptera Mesoveliidae Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 mlaștină 

Heteroptera Veliidae Microvelia reticulata (Burmeister, 1835) mlaștină 

Heteroptera Veliidae Velia caprai caprai Tamanini, 1947 pârâu afluent grad 1 

 

În Tabelul 2 sunt enumerate un număr de 148 de specii diferite de macrozoobentos, 

identificate pe baza criteriilor morfologice și moleculare, care reprezintă un număr mult mai ridicat 

față de numărul speciilor citate în literatura de specialitate, de numai 98 specii. Acest număr de 

148 (cu 34% mai multe specii față de datele din literatura de specialitate) reprezintă doar rezultate 

parțiale, în urma prelucrării tuturor probelor biologie se așteaptă o dublare a acestui număr și 

reflectă pe o parte o biodiversitate importantă nevalorificată în sistemele anterioare de 

monitorizare a calității biologice a apelor din sectorul superior al Someșului Cald, pe de altă parte 

o eficiență taxonomică ridicată a folosirii combinate a metodelor morfologice și moleculare în 

procedurile de identificare a speciilor din probele biologice de macrozoobentos.  

În continuare prezentăm rezultatele taxonomice mai importante, revizii taxonomice 

importante, identificarea unor genuri și specii noi pentru fauna României, identificarea unei 

biodiversități criptice cu implicații taxonomice la unele grupe selectate, care a fost posibilă datorită 
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unui material bogat colectat în timpul campaniilor de colectare din sectorul superior al Someșului 

Cald și valorificate prin publicații științifice: 

(1) Semnalarea pentru prima dată pentru fauna țării a dipterului Dicranomyia (Idiopyga) 

nigristigma Nielsen, 1919 din familia Limoniidae. Specie cu o valoare bioindicatoare ridicată, cu 

o răspândire montană, limitată exclusiv în ecosisteme de izvoare calcaroase, colectată la Smida, 

de a lungul unui izvor calcaros cu bazin mlăștinos bine dezvoltat. În figura 1 sunt prezentate aripa 

dreaptă și aparatul genital mascul, fotografiat în laborator cu ajutorul microscopului cu camera 

atașată. Rezultatele vor fi publicate în revista BDI, Entomologica Romanica (articolul acceptat 

spre publicare). Secvențele ADN pentru această specie cu o valoare bioindicatoare și conservativă 

ridicată vor fi generate pentru prima dată în cadrul prezentului proiect.  

(2) Revizia taxonomică globală a grupului de specii ”lacustris” a genului Ptychoptera 

cu valorificarea materialului biologic colectat din izvoarele mlăștinoase cercetate în  cursul 

superior al Someșului Cald, prin descrierea de două specii noi pentru știință din Balcani. Datele 

au fost publicate în 2021 într-o revistă din zona galbenă conform clasificării UEFSCDI, ZooKeys 

din domeniul Zoologiei (top 81), având IF. 1,31 pentru anul 2020. În continuare prezentăm detalii 

ale aripii și aparatul genital la masculii celor două specii descrise (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Aripa dreapta și aparatul genital mascul, vedere dorsală și detalii a speciei de 

dipter Dicranomyia (Idiopyga) nigristigma Nielsen, 1919 din familia Limoniidae. 
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Figura 2. Două specii noi pentru știință descrisă cu ajutorul materialului comparativ 

colectat în cadrul proiectului din sectorul superior al Someșului Cald. Stânga: Ptychoptera castor 

Keresztes et Kappert, 2021. Dreapta: Ptychoptera pollux Keresztes et Török, 2021. 

 

(3) Redescoperirea unei specii endemice pentru Carpații Românești după aproape 100 

de ani, din familia Thaumaleidae, Diptera: Thaumalea rumanica Edwards, 1929, și semnalarea 

unei alte specii prima dată pentru fauna țării, Thaumalea remota Martinovský and Rozkošný, 1976, 

cu ajutorul materialului biologic comparativ colectat în cursul superior al Someșului Cald. 

Articolul a fost publicat în revista BDI, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle 

“Grigore Antipa” în anul 2021. În Figura 3 prezentăm aripa stângă și aparatul genital la mascul și 

femelă al speciei semnalată pentru prima dată pentru fauna țării, T. remota.  

(4) Revizia europeană a subgenului Antocha din genul Antocha (Diptera, Limoniidae) 

prin descrierea unei specii noi pentru știință din Maroc, care a fost posibilă prin valorificarea 

taxonomică a materialului colectat din cursul superior al Someșului Cald. Rezultatele se află în 

formă de manuscris, și vor fi trimise spre publicare în anul 2022 într-o revistă cotată internațional 

în zona galbenă, în domeniul Zoologiei (top 81), ZooKeys, IF. 1,31 pentru anul 2020. În figura 4 

prezentăm aparatul genital mascul al speciei descrise pentru prima dată pentru știință. Specia 

înrudită, Antocha (Antochsa) vitripennis a fost colectată în anul 2021, într-una din campaniile de 
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colectare a macrozoobentosului în sectorul superior al Someșului Cald, fiind o specie indicatoare 

a apelor curgătoare mici aproape de sursă, cu cascade și repezișuri din zona montană, iar acest 

material a fost folosit pentru a descoperi diferențele morfologice ale aparatului genital mascul la 

materialul colectat în Maroc. 

 

Figura 3. Aripa și aparatul genital mascul (dorsal) și capătul abdomenului la femelă (ventral 

și lateral) la dipterul Thaumalea remota (Thaumaliedae) semnalaă pentru prima dată pentru fauna 

țării. 
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Figura 4. Aparat genital mascul la o specie de Antocha din Maroc, specie nouă pentru 

știință (stânga) și exemplarul aparținând speciei Antocha vitripennis, colectată din cursul superior 

al Someșului Cald.  

 

(5) Semnalare pentru prima dată a genului Mochlonyx (Diptera, Chaoboridae) pentru 

fauna României. Rezultatele prezentate în cadrul conferinței naționale BIOTA, organizată la 

Cluj Napoca, în 19 noiembrie, 2021. Genul Mochlonyx a fost colectat în luna iunie din mlaștina 

oligotrofă care alimentează mai multe izvoare mlăștinoase din Valea Firei, afluent al Someșului 

Cald. În Figura 5 prezentăm specia Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905), adult mascul cu aparat 

genital detaliat, larva cu detalii, și pupa. Secvențele de ADN ale acestei specii vor fi generate în 

cadrul prezentului proiect, și se va testa diversitatea criptică a genului Mochlonyx în Europa, ținând 

cont de faptul că, după datele din literatura de specialitate (Salmela et al., 2021) distribuția speciei 

M. fuliginosus este limitată la nordul Europei. Rezultatele vor fi valorificate într-o publicație dintr-

o revistă internațională din zona galbenă, cu factor de impact ridicat (ex. ZooKeys). 
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Figura 5. Mochlonyx fuliginosus (Diptera, Chaoboridae) semnalată pentru prima dată 

pentru fauna țării.  

 

Activitățile cuprinse în Act. 2.2. au fost concentrate în vederea dezvoltării unei platforme 

de testare a rezoluției taxonomice a secvențelor ADN generate în cadrul prezentului proiect. În 

total au fost analizate genetic un număr de 380 specimene, și generate în total 242 secvențe noi, 

din care au fost identificate cu succes un număr de 64 diferite specii (65% din totalul speciilor de 

macrozoobentos cunoscute din sectorul superior al Someșului Cald).  

Pentru a stoca și analiza rezoluția taxonomică a secvențelor generate am inițiat în platforma 

BOLD (https://boldsystems.org/) un proiect ROMAC – Macrozoobenthos from Romanian 

freshwaters, la care au acces doar membrii proiectului, conținând date științifice noi, importante. 

După valorificarea prin publicații științifice, acest proiect va fi deschis pentru publicul larg, iar 

secvențele ADN generate din cadrul acestui proiect vor putea fi folosite liber, la toate activitățile 

de biomonitoring ulterioare.  

Platforma Barcode of Life Data System (BOLD) este o platforma de lucru on-line și a bază 

de date unde se asamblează și se stochează secvențelele ADN standard (coduri de bare ADN). Este 

un centru de colaborare științifică și o resursă pentru compararea secvențelor ADN noi generate 

cu secvențele ADN deja existente în baza de date BOLD, și permite asocierea secvențelor generate 

cu o specie deja existentă în această bază de date sau indică posibilitatea existenței unei specii noi, 

încă nedescrise pe baza diferențelor procentuale dintre cele două secvențe ADN comparate. În 

https://boldsystems.org/
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conformitate cu Motorul BOLD ID, care identifică diferite specii de animale pe baza regiunea 5' 

a genei mitocondriale COI am selectat pentru analiza secvențelor noastre tot acest marker. 

Avantajele si dezavantajele acestui marker au fost deja prezentate în raportul științific-tehnic al 

Etapei 1 (Figura 6).  

 

Figura 6. Pagina proiectului ROMAC generată în BOLD pentru stocarea și analiza 

secvențelor ADN generate în cadrul proiectului. 

 

În continuare vom prezenta etapele de lucru pe care le-am parcurs pentru analiza 

secvențelor noastre cu prezentarea rezultatelor mai importante.  

(1) Pregătirea probelor pentru analiza genetică 

Probele biologice au fost sortate, iar indivizii au fost identificați până la nivelul taxonomic 

cel mai apropiat (gen sau specie), codificate cu un cod ID unic și păstrate în alcool absolut 96% 

până la prelucrarea lor genetică. În cadrul unui acord de colaborare cu Centrul Canadian de ADN 

Barcoding (CCDB), inițiatorul și managerul platformei BOLD am primit kituri speciale pentru 

transportul țesutului animal, la probele biologice care au fost procesate în Canada, restul fiind 
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prelucrate în laboratorul de genetică a Institutului de Bio-Nano Științe al Universității Babeș-

Bolyai, Cluj Napoca.  

Pentru siguranța probelor biologice transportate în containerele din plastic speciale (plăci 

genetice pentru 95 probe de țesut fiecare) am urmărit protocoalele standard ale CCDB. Am lucrat 

în condiții de maximă securitate pentru a evita contaminarea probelor. În cazul probelor biologice 

am folosit următoarele cantități de țesut, restul materialului fiind păstrat pentru analiza caracterelor 

morfologice: 

- organisme acvatice minuscule: organismul întreg > 3 mm 

- organisme acvatice mici:  picioare întregi, antene, bucăți de > 5 mm 

- organisme acvatice mari: părți din picioare cu > 2 mm 

- țesut muscular la organisme mari: diametru de 1 mm 

- părți ale epidermei – diametru 2-4 mm 

Plăcile au fost umplute cu o cantitate mică de alcool etilic absolut, pentru evitarea generării 

de electricitate din cauza frecării părților chitinoase de peretele tuburilor plăcilor și trimise prin 

poștă respectând normele internaționale în vigoare.  

Paralele cu pregătirea plăcilor genetice am introdus în niște tabele speciale datele mai 

importante despre specimenul selectat. Aceste date au fost încărcate în pagina proiectului, în 

platforma BOLD (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pagina BOLD a specimenelor analizate, cu secvențe ADN generate 
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(2) Extracția ADN-ului genomic. La o mică parte a probelor biologice ADN-ul a fost extras 

din țesut toracic folosind kitul DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany) urmând 

protocolul de extracție standard pentru țesutul animal. Puritatea și concentrația ADN-ului genomic 

a fost estimată cu ajutorul spectrofotometrului de tip NanoDrop 1000. Majoritatea probelor 

biologice au fost secvențate în sistemul BOLD. 

(3)  Amplificarea secvențelor mtCO. În cazul secvențelor analizate în laboratoarele 

genetice proprii, secvențele mtCOI au fost amplificate într-un volum de reacție de 50 μl conținând 

1 μl MyTaq ™ ADN polimerază (Bioline Reagents Ltd, Londra, Marea Britanie), 10 μl 5x MyTaq 

™ Reaction Buffer, 2 μl din amestecul de amorse (20 μM fiecare), 1-5 µl din ADN-ul extras (în 

funcție de valorile concentrației după extracție) și apă de calitate PCR (Jena Bioscience, Jena, 

Germania) până la 50 µl. Amplificarea regiunii dorite a fost realizată prin reacția polimerazei în 

lanț (PCR) cu următoarele setări: 

 

Număr cicluri Pasul Temperatura (°C) Durata (min) 

1 Denaturare inițială 95 5 

35 Denaturare 95 1 

 Aliniere 42 1 

 Elongare 72 1 

1 Elongare finală 72 10 

 

Perechea de amorse folosită pentru amplificarea regiunii Barcoding: 

 

Nume Secvența amorsă (5’→3’) Direcția Referință 

LCO1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG Forward Folmer et al.(1994) 

HCO2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA Reverse Folmer et al.(1994) 

 

La țesuturile trimise pentru secvențiere  la CCDB protocoalele pot fi urmărite pe pagina 

BOLD (https://boldsystems.org/). 

(4) Purificarea produșilor PCR 

Produșii PCR au fost încărcați pe un gel de agaroză de 1%. Fragmentul de interes a fost 

tăiat și purificat utilizând kitul Wizard SV Gel and PCR Clean–Up System (Promega, USA). 

https://boldsystems.org/
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Puritatea și concentrația produsului purificat a fost estimată cu ajutorul spectrofotometrului de tip 

NanoDrop 1000. 

(5) Secvențierea. Secvențierea produșilor PCR a fost parțial efectuată de către o firma 

specializată, Macrogen Europe (Amsterdam, The Netherlands), folosind amorsa standard 

LCO1490. Majoritatea probelor biologice au fost secvențate în sistemul BOLD. 

(6) Analiza secvențelor 

Secvențele au fost verificate cu algoritmul Basic Local Alignment Search Tool (BLAST; 

Altschul et al., 1997; Johnson et al., 2008) pentru a identifica apartenența lor la grupurile 

taxonomice corespunzătoare. Cromatogramele secvențelor au fost vizualizate cu ajutorul 

programului Trev (Staden Package; Bonfield și colab., 2002) pentru verificarea calității au fost 

corectate manual. Secvențele obținute au fost aliniate în BioEdit 7 (Hall, 1999) folosind algoritmul 

Clustal W (Figura 8).  

 

Figura 8. Cromatograma, secvențele nucleotidice și calitatea secvenței de ADN 

mitocondrial generată în sistemul BOLD 
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(7) Identificarea speciilor pe baza secvențelor de ADN 

Secvențele mtCOI obținute prin sistemul BOLD au fost analizate prin metodele disponibile 

pe platforma online. La fel, secvențele obținute în laboratorul propriu pot fi încărcate pe platforma 

BOLD, sau pot fi aliniate cu cele descărcate de pe platforma respectivă, acest lucru permițând 

analizarea secvențelor de interes, provenite din diferite surse în același timp. Pentru o identificare 

și clasificare cat mai exacta a indivizilor studiați, secvențele au fost analizate în platforma BOLD 

prin gruparea lor pe baza algoritmul RESL (delimitând unitățile taxonomice – Operational 

Taxonomic Units sau OTU, și atribuind un cod BIN), prin analizarea distanțelor intra- și 

interspecifice (p-distance), și prin generarea unui arbore filogenetic pe baza algoritmului 

Neighbor-Joining (NJ). Distanțele și arborii filogenetici vor fi obținuți prin programul Mega X 

(Kumar et al., 2018). 

În concluzie, în Etapa 2 al proiectului, până acum au fost prelucrați din punct de vedere 

molecular un număr de 380 indivizi (Efemeroptere - 95, Plecoptere - 20, Trichoptere - 170, 

Hidracarieni - 95 ), și au fost obținute 220 secvențe mtCOI-barcode, accesibile prin platforma 

BOLD, prin proiectul ROMAC: Macro-zoobenthos from Romanian freshwaters. 

În continuare selectăm un studiu de caz mai relevant, pentru a arăta avantajele metodelor 

moleculare în identificarea unei biodiversități criptice care nu poate fi analizată prin utilizarea 

metodelor moleculare.  

Cazul genului Baetis (Insecta, Ephemeroptera), un grup omniprezent în toate tipurile de 

ape curgătoare din cursul superior al Someșului Cald, cu o biodiversitate criptică impresionantă, 

nevalorificată din punct de vedere taxonomic. 

Au fost analizați 30 indivizi și au fost obținute 30 secvențe de calitate corespunzătoare. În 

baza de date BOLD au fost găsite alte 640 secvențe aparținând genului Baetis, din Europa. Aceste 

670 secvențe reprezintă 37 specii și 51 grupuri taxonomice operaționale (MOTU). Din cei 30 

indivizi doar patru au putut fi identificați pe baza taxonomiei tradiționale până la nivel de specie, 

pentru restul de 26 indivizi a fost posibilă identificarea doar la nivel de gen. Analiza datelor din 

Tabelul 3 arată o biodiversitate criptică importantă, cu un număr mare de unități moleculare 

operaționale (posibile specii noi, nevalorificate încă din punct de vedere taxonomic). Se 

recomandă o revizie taxonomică generală a speciilor aparținând genului Baetis pentru a clarifica 

statutul taxonomic ale acestor secvențe, generate pentru prima dată în cadrul prezentului proiect, 

și o continuare a acțiunilor de barcoding a macrozoobentosului de la noi. 
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Tabelul 3. MOTU identificate in cadrul genului Baetis prin sistemul BOLD 

OTU Specia BIN 

Cod 

secvențe-

ROMAC 

Număr 

secvențe 

Distanta cel mai apropiat 

grup 

OTU-1 Baetis AAY5919  6 5.351682 

OTU-2 Baetis AAY9025  1 4.287902 

OTU-3 Baetis AAY5918  5 5.351682 

OTU-4 Baetis AAY5917  8 10.742496 

OTU-5 Baetis ABA1347  1 15.29052 

OTU-6 Baetis AAW2948  17 13.500001 

OTU-7 Baetis AAY5920  3 9.633028 

OTU-8 Baetis NA  5 11.63522 

 Baetis  ROMAC133-21  

 Baetis  ROMAC137-21  

 Baetis  ROMAC168-21  

 Baetis  ROMAC169-21  

 Baetis  ROMAC170-21  

OTU-9 Baetis alpinus AAM4710  31 4.0650406 

OTU-10 Baetis alpinus AAY5309  9 10.742496 

OTU-11 Baetis alpinus ACQ2018  7 2.3006136 

OTU-12 Baetis alpinus ACS5529  2 4.399323 

OTU-13 Baetis alpinus ACQ2018  1 2.3006136 

OTU-14 Baetis alpinus NA  10 4.0650406 

 Baetis alpinus  ROMAC130-21  

 Baetis alpinus  ROMAC138-21  

 Baetis  ROMAC139-21  

 Baetis  ROMAC152-21  

 Baetis  ROMAC156-21  

 Baetis  ROMAC165-21  

 Baetis  ROMAC171-21  

 Baetis  ROMAC172-21  

 Baetis  ROMAC173-21  

 Baetis  ROMAC179-21  

OTU-15 Baetis braaschi ACD6574  7 15.850815 

OTU-16 Baetis buceratus AAM4266  5 9.591195 

OTU-17 Baetis buceratus ACS3809  8 9.591195 

OTU-18 Baetis calcaratus AAN2406  1 16.055046 

OTU-19 Baetis cyrneus ACS5750  1 13.464697 

OTU-20 Baetis cyrneus ACQ7841  3 13.464697 

OTU-21 Baetis fuscatus AAM4708  3 2.852349 

OTU-22 Baetis fuscatus ACF6196  16 2.6845639 

OTU-23 Baetis fuscatus ACS6033  2 8.702791 

OTU-24 Baetis fuscatus ADJ6688  1 2.6845639 

OTU-25 Baetis fuscatus ADJ6689  6 7.04698 
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OTU-26 Baetis liebenauae AAB9706  35 4.964539 

OTU-27 Baetis lutheri ACK8975  4 13.522013 

OTU-28 Baetis lutheri ACS3627  4 13.522013 

OTU-29 Baetis macani AAB1423  63 5.9590316 

OTU-30 Baetis macani AAB6788  9 5.9590316 

OTU-31 Baetis  melanonyx ACQ7403  3 6.9182386 

OTU-32 Baetis melanonyx AAM4269  4 6.9182386 

OTU-33 Baetis nexus AAJ9344  4 17.296223 

OTU-34 Baetis cf. pavidus ADW5516  3 18.710691 

OTU-35 Baetis rhodani AAF2829  9 11.009174 

OTU-36 Baetis rhodani AAF2830  11 7.7981653 

OTU-37 Baetis rhodani AAE4621  75 8.868502 

 Baetis rhodani  ROMAC131-21  

 Baetis  ROMAC132-21  

 Baetis  ROMAC134-21  

 Baetis rhodani  ROMAC135-21  

 Baetis  ROMAC136-21  

 Baetis  ROMAC143-21  

 Baetis  ROMAC157-21  

 Baetis  ROMAC158-21  

 Baetis  ROMAC164-21  

 Baetis  ROMAC166-21  

 Baetis  ROMAC174-21  

 Baetis  ROMAC175-21  

 Baetis  ROMAC177-21  

 Baetis  ROMAC178-21  

 Baetis  ROMAC180-21  

OTU-38 Baetis rhodani AAM1760  79 7.7981653 

OTU-39 Baetis cf. rhodani ACQ7950  1 15.94203 

OTU-40 Baetis rhodani AAM1761  3 8.868502 

OTU-41 Baetis scambus AAJ9343  11 4.287902 

OTU-42 Baetis subalpinus AAC4082  17 11.359404 

OTU-43 Baetis subalpinus ACL7183  1 17.737003 

OTU-44 Baetis vardarensis ADM7406  9 17.295597 

OTU-45 Baetis vernus AAB1422  22 8.166666 

OTU-46 Baetis vernus AAB1424  20 10.5 

OTU-47 Baetis vernus AAM1832  5 5.351682 

OTU-48 Baetis vernus ACB1757  2 5.351682 

OTU-49 Baetis vernus ACF8572  3 2.527646 

OTU-50 Baetis vernus ACS4674  3 3.1446543 

OTU-51 Baetis vernus ACP8603  111 2.527646 
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Figura 9. Arbore filogenetic NJ bazat pe grupurile taxonomice operaționale identificate in 

cadrul genului Baetis prin sistemul BOLD. 
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4. Gradul de realizare a obiectivelor 

 În cadrul Etapei 2 au fost obținute rezultate remarcabile, care au contribuit la finalizarea 

în bune condiții a acestei etape. Obiectivul principal al proiectului, adică dezvoltarea unei 

tehnologii de extragere de ADN din probele biologie de macrozoobentos din bazinul hidrografic 

superior al Someșului Cald a fost testată cu succes, iar eficiența a fost dovedită de numărul net 

superior al speciilor identificate indiferent de stadiile de dezvoltare, față de rezoluția taxonomică 

a metodologiilor anterioare, bazate exclusiv pe criterii morfologice. În cadrul acestei etape au fost 

creată o platformă de testare și secvențiere ADN dedicată exclusiv macrozoobentosului din diferite 

tipuri de ape de la noi (ROMAC), ca parte integrată a sistemului BOLD și s-a optimizat fluxul de 

lucru de la protocoale de manipulare a probelor, extracție de ADN în laborator propriu până la 

obținerea unor semnături unice de ADN la fiecare specie analizată. Pe baza celor prezentate 

anterior, considerăm că toate activitățile propuse în Planul de realizare al proiectului pentru Etapa 

2 au fost realizate cu succes, iar obiectivele etapei au fost îndeplinite în totalitate.  

 

5. Modul de diseminare a rezultatelor 

 Rezultatele cercetărilor din cadrul Etapei 2 a proiectului au fost diseminate sub forma unor 

comunicări științifice prezentate și publicate la diferite manifestări științifice internaționale și 

naționale, așa cum au fost prezentate în livrabilul L3. Toate aceste documente au fost  încărcate pe 

pagina web a proiectului, la adresa: http://www.hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro, de unde pot fi 

descărcate și studiate. 

 

6. Concluziile etapei 

Utilizarea tehnologiei ADN-ului în evaluarea calității biologice a apelor curgătoare arată 

un potențial ridicat de diminuare a impedimentului taxonomic cu care se confruntă în prezent 

monitorizarea calității biologice a apelor de la noi, cu o rezoluție superioară a kiturilor comerciale 

de extracție ale markerului subunității I (COI) a citocromului c oxidazei.  

Principalele rezultate obținute în cadrul Etapei 2 sunt: 

- Optimizarea numărului de probe biologice de macrozoobentos și a perioadelor de prelevare 

a probelor, astfel încât să cuprindem toate aspectele biodiversității apelor din cursul 

superior al Someșului Cald, livrabil pentru activitatea Activitatea 2.1.   
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- În cadrul Etapei 2 s-a creat o platformă de testare și de stocare a secvențelor ADN și au 

fost stabilite protocoalele de prelucrare a probelor biologice de macrozoobentos. 

Dezvoltarea platformei de testare, inițierea secvențierii ADN din probele de 

macrozoobentos colectat reprezintă  livrabil pentru Activitatea 2.2. 

- În cadrul activităților din Etapa 2 au fost generate secvențe ADN pentru prim dată la un 

număr de 64 specii din cursul superior al Someșului Cald, iar rezoluția lor taxonomică a 

fost testată prin compararea acestor secvențe cu secvențe asemănătoare stocate în diferite 

baze genetice internaționale (BOLD, NCBI), livrabil pentru Activitatea 2.3.  

 

 În concluzie, dezvoltarea unei biblioteci de referință prin asocierea datelor morfologice și 

moleculare la toate stadiile de dezvoltare  a condus la identificarea a unui număr de 64 specii 

colectate din cursul superior al Someșului Cald.  Rezoluția taxonomică a secvențelor de ADN 

generate a fost evaluată de membrii echipei, experți recunoscuți din domeniu, pentru a menține 

ridicată calitatea științifică a datelor introduse. În etapa viitoare a proiectului această bibliotecă 

ADN va fi deschisă spre publicul larg prin platforma generată în BOLD (date care pot fi descărcate 

la finalul proiectului și din pagina web a proiectului) și va permite o aplicare obiectivă și eficientă 

a avantajelor tehnologiei ADN și implementarea Biomonitoringului 2.0 de către agențiile naționale 

vizate în cazul sectorului superior al râului Someșul Cald. 

 Rezultatele noastre arată că markerul ales, regiunea 5' a genei mitocondriale COI are 

sensibilitatea potrivită pentru a detecta unități moleculare taxonomic operaționale, care ulterior pot 

fi asociate cu specii diferite. Debitul mare a probelor care pot fi procesate în timp util și rapiditatea 

evaluării compoziției specifice a macrozoobentosului, tehnologia bazată pe date genetice își 

dovedește deci utilitatea și în cazul proiectului nostru, față de evaluări anterioare bazate exclusiv 

pe date morfologie (durata lungă a procesării probelor, implicarea unui număr mare de specialiști, 

imposibilitatea de identificare a unor larve criptice pe baza criteriului morfologic).  

În concluzie, ca urmare a rezultatelor generate în cadrul Etapei 2 al proiectului, se poate 

considera, că obiectivele generale și specifice ale proiectului GENIASS în această etapă au fost 

îndeplinite în totalitate.  

 

3 Decembrie, 2021                                                    DIRECTOR PROIECT, 

       Conf. dr. Keresztes Lujza 


