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Cuvânt de Bun Venit!

Echipa GENIAS

1
2

34
56

7

http://hidrobiologie.granturi.ubbcluj.ro/genias/



De ce zona de izvoare a râului Someșul Cald?

1) Un ecosistem acvatic inclus în 
perimetrul Parcului Natural Munții 
Apuseni

2) Varietatea habitatelor acvatice
3) Biodiversitate acvatică extraordinară
4) Specii endemice sau criptice într-un 

număr ridicat
5) Aproape de Cluj, deplasare cu 

frecvență adecvată pentru 
colectarea tuturor speciilor posibile

Sursă hartă: www.parcapuseni.ro



Inventariere aprox. 40 km apă

În total au fost selectate 

un număr de 41 diferite 

stații, astfel să cuprindă o 

varietate cât mai mare a 

tipurilor de apă din zona 

respectivă. 

Aceste stații, cu codurile 

stațiilor sunt prezentate în 

harta alăturată.



Biodiversitatea acvatică și a macrozoobentosul din România

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/ecoregions-for-rivers-and-lakes



Biodiversitatea macrozoobentosului din România

Europa Romania

cca 7700 taxoni

cca 2500 taxoni

Sursa: DNAqua
-Net: a COST-Action for developing new genetic tools for 
bioassessment of aquatic ecosystems in Europe

Europa

România

https://www.norbol.org/en/dnaqua-net-a-cost-action-for-developing-new-genetic-tools-for-bioassessment-of-aquatic-ecosystems-in-europe/
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Identificarea la nivel de specie a organismelor acvatice?! Probleme, provocări și perspective....

1. Majoritatea organismelor acvatice sunt insecte în stadiul de larvă, cu caractere specifice puțin dezvoltate

Organismele acvatice 
sunt extrem de inventive 
în dezvoltarea celor mai 
variate strategii de 
hrănire

...o varietate 
extraordinară și în rândul 
insectelor de ex.

...valorificată în 
evaluarea calității 
biologice a apelor

grazers-erbivori shredders  fărâmiţători

filter feeders- 
filtratori

gatherers -colectori
piercers  - 
”înţepători”

predators
prădători

scrapers - raclatori



Importanța identificării la nivel de 
specie în stadiu de larvă – 
specificitatea cursului de apă

Imposibilitatea identificării la nivel de 
specie în stadiu de larvă – 
subestimarea biodiversității

CERCUL VICIOS

Subestimarea biodiversității reale din 
ecosistemele acvatice scade sensibilitatea 
indecșilor ecologici și duce la 
imposibilitatea implementării evaluării 
adecvate a  corpurilor de ape!



Dar și alte metode alternative – suprafețe păroase ale 
picoarelor, capului, etc.

O specie participă cu procente diferite la diferite grupe 
funcționale – ecosisteme complexe!

Allogamus, Brachycentrus, Drusus 

https://www.freshwaterecology.info/



Identificarea la nivel de specie a organismelor acvatice?! Probleme, provocări și perspective....

2. Dilema “10 species in one” și sistemul BOLD

prădători

raclatori

erbivori

?

?

O specie 
necunoscută 
din Bucegi

fărâmițători

ADN mitocondrial universal la animale (mtCOI 658 bp) pentru 
recunoașterea limitelor speciilor – identificare moleculară

Pauls et al., 2008



Taxonomie moleculară, o metodă utilă, 
obiectivă și rapidă în identificarea la nivel de 
specie!

DAR numai, dacă există o bază de date de 
ADN de referință, bazată pe „vouchere” 
depozitate în muzee sau instituții acreditate, 
atent verificate de specialiștii grupurilor 
respective!  

morfologie      ADNprobă

Prepararea 
probelor pentru ID

Extragerea ADN, 
amplificarea PCR și 

secvențarea

Identificarea 
speciilor și 

cuantificarea 
datelor

Filtrarea și analiza 
datelor prin 
metodele 

bioinformaticii

Calcularea 
indecșilor

probă

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718316322#fx1


Necesitatea unor protocoale adecvate pentru prelevarea probelor!
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