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1. Diptera- caractere generale şi răspândire

-41 (aproape 46.000 de specii acvatice în întreaga lume )

din cele 158 de familii de Diptera au reprezentanți acvatici;

-toate speciile constitutive din aproximativ 20 de familii de diptere sunt acvatici cel puțin în stadiu de 

larvă.

Dezvoltarea dipterelor este holometabolică:
Un ciclu de viață tipic cuprinde un scurt stadiu de ou, cel puțin 
trei stadii larvare, un stadiu pupal de lungime variabilă și un 
stadiu adult
-  La majoritatea taxonilor acvatici, ultima larvă, pupa, și adultul 
sunt cele mai vizibile și întâlnite frecvent. 

Kampen-and-Kiel-2006



2. Materiale şi metode

Au fost prelevate şi prelucrate probe de:

Larve: - izvoare

             - râuri

             - bălti temporare

              - molhaşuri

Adulţi: din aer, de pe plante etc din apropierea secţiunilor de 

râu

- 41 de secţiuni



Staţii de prelevare a probelor de macronevertebrate acvatice



- ciolpac limnologic

- Fileu pentru adulţi

- larvele, pupele si adulţii -selectaţi individual şi puse în alcool 

etilic absolut



Identificări pe criterii morfologice:

- pregătire adulţi pentru examinare: capătul abdomenului a fost tăiat, fiert în soluție NaOH 

10%, timp de 10 minute, apoi a fost spălat în acid acetic glacial; abdomenul astfel preparat 

a fost pus 1 h în glicerină pură pentru neutralizarea acidului şi examinat la microscop la o 

mărire de 100 X.

-  pregătire larve;



Criterii genetice:

- Au fost pregătite plăci cu probe conform metodologiei 

Canadian Centre for DNA Barcoding (CCDB) şi trimise în 

CANADA pentru prelucrările genetice



3. Rezultate

În urma prelucrării genetice a materialului, din cei 207 indivizi aparţinând la 27 de familii (61 de 

genuri), secvenţele genetice  au confirmat 89 de specii.

Sequence View for Process ID: ROMAC614-22- Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905)



Diptera- familii si genuri de care apartin speciile identificate genetic



Fam. Chironomidae- larve identificate molecular



Fam. Chironomidae- larve la care nu s-a reusit identificarea moleculară la nivel de specie



Dicranomyia (Idiopyga) nigristigma Nielsen, 1919 (Diptera, Limoniidae) este semnalată pentru prima dată din România

Dicranomyia (Idiopyga) nigristigma adult, mascul: 
 a. aripa, fundal inchis; b. aceeasi aripa fundal deschis; c. capatul abdomenului, dorsal, aparatul genital; d. aparatul genital, detalii

Keresztes et al, 2021
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Chaoborus obscuripes (Wulp, 1859)



Doar 35 din cele 89 de specii identificate în zona de studiu sunt utilizate ca bioindicatori de către AN 

‘Apele Române’.

În zona de studiu există o biodiversitate acvatică importantă nevalorificată în practica de evaluare a 

calităţii biologice a apelor de aici.

Utilizarea secvenţelor genetice standard (AND Barcoding), în completare la identificările pe criterii 

morfologice ale larvelor şi adulţilor, permit o evaluare mai precisă şi mai complexă a calităţii 

ecosistemelor acvatice.

4. Concluzii
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